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 الرحمي الرمحن هللا بسم

2016 

 الرتابية الطرق قاطعا اكلقذيفة العرش أ عوامه أ مكل اذلي الصغري ذكل انطلق        

  الالذعة الظهرية مشس حبرارة يبايل وال,  يشء يوقفه ال,  الرتع فوق ريةالصغ واجلسور

 االإمساك عىل ويرصون  خلفه يركض اذلي امجلع ذكل من الهروب هو فيه يفكر ما فلك

 تقف اذلي املطبخ ابب أ مام من ومر,  دامئا املفتوح  داره ابب من اكلسهم الصغري هبمرق

 يهأ ب  غرفة ابب خلف وتوارى,  أ مه فيه

 : جديدة اكرثة ارتكب بأ نه حراكته أ نبأ هتا اذلي صغريها وتبعت يدها يف ما ال م تركت

 .. محمد..  محمد

  هنه انك عارفة أ ىن,  الس تارة ورا من اطلع

 ماما اي خبيىن,  ماما:  يلهث  الس تارة خلف من  الصغري الودل خرج

يه معلت..بوكأ   من ويكل اي!  محمد اي عفرتة هاتبطل مش انت:  حبنان حضكت  املرة اإ

 دى؟

 لبااب متقوليش بس,  حاجه معلت ما وهللا:  خبوف وقال أ حضاهنا بني بنفسه محمد أ لقى

 أ بدا حاجة مابتعملش مرة لك مانت..  طيب!  كده:  حبنان ظهره عىل مسحت
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 عاميكل من هاينجن أ بوك الوكيل هللا

 معلهتا سودة معةل أ هنىى نشوف وبعدين.. ال ول نتغدى يال

 عىل متك   الغرفة ابب يسد أ ابه رأ ى عندما أ مه يد عىل خبوف وشد ماكنه يف الصغري مدجت

  املتجهم ووهجه النحيل الطويل جبسده عصاه

يه:  تساءلت مث بيهنام املندهشة نظراهتا ال م قلّبت يه؟ جرى!  اإ  !اإ

بنه وقال رأ سه ال ب هز يه معلت لها قول:  الإ  فاحل اي اإ

يه؟ معلت:  برفق أ لتهوس الصغري من ال م اقرتبت  اإ

 جالبيته يف مسكت النار..  الـ,  عالراجل الشمروخ حدفت..  حد:  ابرتباك قال

 مني؟ راجل:  بدهشة قالت

 عبعاطي.. عبـ:  بتوتر مهس

 الىل موىس عابعاطي الا ملقتش!!  موىس عبعاطي:  بفزع وهتفت بكفها صدرها رضبت

 !!شلكه جتر

  صاحيب أ سامة رضب الىل ماهو:  بغيظ قال

  واجلاية الروحة يف اباب يضايق ومّعال:  وأ مكل حلظة وادله اىل نظر
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نت:  الرمادي شاربه حتت من حانية ابتسامة  والحت ال ب وجه الن  ولكت بقى واإ

 !!عين بيدافع الىل احملايم نفسك

   رشه يكفينا ربنا!! بقى هيهتد مش ده عبعاطي هو:  بضيق ال م زفرت

 نتغدى عشان ايهلل

 كبرية صورة اىل يتطلع الغرفة يف قليال ال ب وبقى,  الغرفة وغادرت يده من صغريها بتس 

,  قلبه أ عامق من حارة تهنيدة أ طلق مث,  العرشين انهز قد وس مي لشاب اجلدار احتلت

   هبدوء الغرفة ابب وأ غلق

 تصنعه ذلىا اليويم القهوة فنجان انتظار ىف القعاد غرفة ىف ابنه مع ال ب جلس الغداء بعد

 حيبه كام احلنون ال م  هل

 نعامن؟ السلطان حدوتة أ مككل.. بقى رأ يك ايه ها:  ال ب

 اتنية حدوتة عاوز.. ال:  محمد

 ؟ ايه حدوتة! هه:  ال ب

صبعه محمد أ شار  غرفة يف صورته علقت اذلي الشاب لنفس  اجلدار عىل كبرية صورة اىل ابإ

 ده حدوتة:  وقال ال ب

  مرة ميت حكيهتاكل ماىن!  دمحم اي يوه:  ال ب
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 دى احلدوتة عاوز أ ىن دعوه ماليش:  بعناد محمد

  محمد اي هاحكهياكل اليل أ ين:  وقالت القهوة فنجان علهيا صينية حامةل ال م دخلت

   الوس مي الشاب مالمح تتأ مل الصورة أ مام ووقفت ال ب أ مام املنضدة عىل الصينية وضعت

 حبنان وقالت للرشقية مهنا للغربية ال قرب ومالحمه ارضاويناخل وعينيه النامع البين وشعره

 :  جارف

 ! محمد حاكية دى 

 عليه الضوء انعاكس يزيده شديد بربيق املتقدتني اخلارضاوين العينني ىف نظراهتا غاصت مث

 توهجا

 اللهب قلب من مش تعلتني مجرتني اكنتا لو كام
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(1) 

 

 عندما بفزع شهقت و بشدة انتفضت مث,  االإفطار طعام حتضري يف مهنمكة اكنت     

 املكشوف بسقفها القدمية ادلار وسط يف السطح سمل من قفزا اكلسهم رأ سها فوق هبط

  للسامء

 محمد ايم اخلري صباح:  ضاحاك قال

 وهل اي جعزتين!!  محمد اي كده,. الرحمي الرمحن هللا بسم:  ال م

 اخلضة؟ طاسة كل أ جيب(...يدها يقبل) اللك ست اي ييكعل  الرش بعد:  مبرح محمد

 ..لكها البدل عليك قلب وامبارح,  دماغك عىل هايطيهنا جدك دا!!  ورايق فايق:  ال م

 وهل اي امبارح فني كنت

 الزقازيق راحي اين ايمه امبارح قايكل ماين:  محمد

 البطوةل داليةم بيسلمين وهو احملافظ وشوفيت معاية جييت كنت لو ايمه ايسالم

 ! أ مك قلب اي ايه مدالية:  ال م

  فو الكنغ يف احملافظة بطل ابنك,  ايمه احملافظة بطوةل:  محمد
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 ! عرف جدك لو أ ه:  ال م

 ليه عليا بيدور اكن هو,  الرتعة ىف حيدفين اكن ده الوكيل هللا..أ قوهل جمنون واين الاا:  محمد

 ؟ امبارح

 اليفةاخل دار معاه تروح عشان:  ال م

 ؟ ليه:  محمد

 خليفة سامعني بنت زينب كل خيطب عشان:  ال م

يه(  مرسحية بطريقه: ) محمد  ! مين ختلصوا عاوزين!  ايمه كده..  ال..ال!!  اإ

 هاجيوزونيييييي. . اياب تعااليل

  بيك نفرح عاوزين وهل اي:  ضاحكة ال م

 عاليم ىلع ترصفوا عاوزين مش,  مين ختلصوا عاوزين انتوا..ال:  محمد

 ( أ مه أ مام ميثلها اليت املرسحية يف يندمج)

 ..أ ان هاقوهل جدي هاشوف ما أ ول أ ين

 بغضب اليه ينظر الباب عند واقف جبده وفوجئ خلفه التفت

 ...الـ كرمي..املرصي أ ان:  مرجتفا أ مكل
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 جدي اي اخلري صباح,  امح:  جبدية اعتدل

 من.. ومشخصايت أ راجوز عليك ابقول معري طول.. وشك زي صباحك:  الغاضب اجلد

 تضحكهم عشان أ راجوز بتعملهم كنت احلارة يف العيال مع بتلعب عيل وانت

 راجل هاتبقى ما معرك

 !!تتجوزش ما عشان لكها البدل من امبارح هربت

 عاليم أ مكل عاوز أ ين جدي ايااا:  واحرتام برهبة محمد

  فاحل مانت وهللا,   اجتوزت عنك ما شاهلل اإن اييخ:  بغضب اجلد

 عالم وش انت بقى!!  وهل اي ايه عالم

 ؟                    معلهتا اليل السودة العمةل كفاية مش

 وهل اي ملني معلوه الطب أ مال!!  ال داب ويدخل املية يف 98  جييب ادلنيه يف حد فيه

 !!.؟ماترد

 جةل خيبتك عىل وحتط تسكت كل ؟أ حسن ايه تقول هاترد لكن

  وهل اي هنا تعاىل

 (احلائط عىل معلقة الصور من مجموعة لرييه شعره من شده)
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 مهنم واتعمل بص... دول للرجاهل بص 

 أ يييييي.. أ ي.. أ ي.. أ ي محمد

 واحد واحد حاكيهتم وعارف,  جدي اي مرة متانني شفهتم شفهتم,

 هاتبقى ما معرك,  عيل معرك طول هاتفضل.. حاجة مهنم ماتعلمتش لكن:  بغضب اجلد

 راجل

 رابية انقصة عيال,  السودة س نينكوا عىل نيةل جتكوا:  عصاه عىل متكئ بغضب خرج

يه فهيا اكن يعين ؟ جدك زعلت كده:  ال م  ؟ ايضنايه الغربة بدل قريبة لكية تدخل ملا اإ

 ادلنيا أ م,  مرص اشوف عاوز أ ين ايمه:  محمد

 ..ال حالم ىف نفسه مع رسح

,  الس امي يف مثل ها ساعهتا و واله اي  حالوة اي.. ويكتشفين يشوفين شاهني يوسف ميكن

 زيك وعادل  امام أ محد  من أ جدع هابقى أ ين دا الوكيل هللا

  فاحل مانت وهللا.. حق عنده جدك يبقى,   انفوخك يف اختبط بينك:  بغضب ال م
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(2) 

 :: اجلامعة:: 

 الفرقة قدمته اذلى الرائع املرسىح للعرض الشديد ابلتصفيق اجلامعة مرسح جض     

 صفري وحصبه بشدة التصفيق ازداد امجلهور لتحية محمد دخول ومع ابجلامعة  املرسحية

 املرسح أ حناء مجيع من انطلقت اإجعاب وصيحات

 .. العرض بعد

يه:  محمد صديق فوزى يه,  ده اإ   ده ايبىن اإ

نه مع..املرسحية يف دورك وجعبه الا حد فيش ما ده,  بدعت دي الليةل دانت  رشير ردو  اإ

  هيودى واحد دور, 

يه ادلور همم مش,  وقدرات موهبة مسأ ةل دى,  ايبىن طبعا:  بثقة محمد  بتأ ديه املهم,  اإ

زاى  .اإ

 زيك يعمهل يقدر حمدش ده ادلور و:  فوزى

 زيي اللغة ينطق يعرف لكها اجلامعة ىف حد مفيش:  محمد

 بقيت,  غريك ميثهل دشحم مرسحية ىف هيودي واحد دور جييلهم ما ولك,  أ يوه:  فوزى

 اجلامعة ىف هيودي أ شهر
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 التقمص امسه ده:  محمد

 .. عربى ــ رشقيه لغات قسم ودخلتىل نفسك خيبت رحت مانت خواي اي أ يوه:  فوزى

نك,  واملصيبة  س نني3 اللكيه عىل ال ول اإ

يه هاتش تغل تتخرج ما بعد,  زمان من حارقين سؤال أ سأ كل نفيس أ ان دا  بتاعك ابلعربي اإ

 !! هد

 هيودى واحد هاش تغل:  محمد

ثنان انفجر  هاهاهاهاهاهاها:   ابلضحك االإ

 :: الرحةل:: 

 املاكن أ رجاء ىف وانترشوا سيناء معامل ملشاهدة احلافةل من الش باب نزل,   اجلامعة رحةل يف

  ابلرحةل مس متتعني

 محمااااااد.. محمد:  صوته بأ عىل فوزى

ييييه ؟ محمد مشفتش,   حسن اي  !! محمد شاف حمدش..   اإ

حدى متاما شارد الشمس ىف الواقف محمد اىل وصل حىت يبحث ظل  خصرة فوق ساقيه واإ

  سيناء رمال ىف تغوص وال خرى



 

          15 

 

يه:  فوزى نت!   ايبىن اإ فتكرتك وراك؟ مدوخين كده داميا اإ ت اإ  هته

  حاجة؟ بتقول...هه:  محمد

 ؟ ايه ىف رسحان,   خالص هنا مش دانت  الااا:  فوزى

 اليل يف:  ال متار مئأ ت عنه يبعد اذلى الشائك السكل عن عينيه حيول أ ن دون محمد قال

 السكل ورا

 أ حسن  السكل قدام اليل يف ماختلينا!!  وماهلم مالنا احنا ايمع

يه هنا الس تات دا   قشطة.. اإ

مبارح عنك سأ لتين داليا البت, ابحلق  ؟ فني كنت انت,  اإ

 خصويص درس ابخد كنت:  محمد

 ؟ ؟فني خصويص درس:  وزىف

 السفارة ىف:  محمد

 ؟ ايه سفارة:  فوزى

 س نك يف ليل مش,  عليك كبرية حاجات دي ال:  محمد

  مرة كذا عليك سأ لتين دي!  داليا والبت:  فوزى
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 رابعة س نة يف داحنا مذاكرة, ورااي أ ان ؟ فاضيلها أ ان مع اي:  محمد

 فاحل مانت وهللا.. مصوجر قفل ابذلات دي البنات حاكية ىف معرك طول:  فوزى

  هامييش ال توبيس الحسن ايهلل..  ايهلل

 وتوجهت, السور عىل أ خرية نظرة ليلقى التفت مث,  خطوات بضعة صديقه مع محمد سار

 اللهب فهيام اش تعل وك منا,  جعيب بربيق اخلارضاوان عيناه

 بينادى املرشف ايبىن ايهلل:  فوزى

 .::ال م لبق::.

جازة محمد قىض      عادته غري عىل ماكن أ ي اإىل للتزنه خيرج ومل جده بيت ىف العام نصف اإ

 الانهتاء عىل االإجازة شارفت حىت

 ؟ ضنااي اي ماكل:  ال م

نت   أ تلكم عاوزة مش وأ ين مدة بقاكل متغري اإ

,  وجدى انىت ايكمع أ قعد نفىس بس داين,  ايمه أ بدا, يعىن البيت ىف قاعد عشان:  محمد

 مرص ىف غريمك من هناك  وأ ين قوى بتوحشوين أ صلكوا

 مرص؟ ىف معاك اقعد أ يج حتب..ايبين ضنااي اي:  حبنان ال م
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 عندك وتالقيين شهر اكم لكها,  هانت وبعدين,  أ حصايب مع قاعد أ ين ايمه ماينفعش:  محمد

 ؟ ايمه الش نطة حارضتييل..   طول عىل هنا

  طلبت ما زى تقيل رشز وفهيا, أ مك  قلب اي طبعا:  ال م

يه الزمته عارفه مش اين ولو  خيلص قرب الش تا دا ؟ اإ

 مرص ىف ابلليل بتربد ساعات ادلنيا مايه ال:  محمد

 يدهيا مقبال أ مه مودعا البيت ابب عىل محمد وقف

 قوي جامد ادعيىل... ايمه ادعيىل: محمد

 أ مك قلب اي صالة لك ىف بيدعيكل قلىب:  عينهيا من هترب أ ن حتاول وادلموع ال م قالت

 راجع واين معااي قوي حلوة هدية أ جيبكل انوي أ صيل.عليا ماتقلقيش علييك غبت لو:  محمد

, 

 ادلنيا يف هدية أ حىل

نك هدييت أ ين:  دموعها غلبهتا وقد ال م  برسعة وترجعيل ومذاكرتك حصتك من ابكل اتخد اإ

ن هارجعكل,  ايمه عليا ماتقلقيش:  محمد  برسعة هارجعكل..   هللا شاء اإ
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نقباض الغريب الشعور ذكل عىل التغلب حتاول ويه ال م ودعته  وأ خذت صدرها ىف ابالإ

 املضطرب قلهبا لتطمنئ  القرأ ن من أ ايت تتلو

 ..  القاهرة اىل محمد سافر

 الرشقاوى حسن طه احلاج مزنل ىف الهاتف جرس رن أ ايم عدة وبعد

 ؟ عندك محمد,  محمد أ م خاليت اي أ يوه:  محمد صديق ىفوز املتحدث واكن,  ال م ردت

 أ لكمه عاوز

يه:  بدهشة ال م   عندك؟ موصلش هو!!   يوم اكم من مرص سافر دا! اإ

 !! ده اجملنون فني راح, ماوصلش ال:  مذعورا فوزى

 هايتجنن واملدرب فو الكنغ بطوةل بكره,  عليه مقلوبة لكها اجلامعة دى

 نظرة  اجلدار عىل املعلقة الصور اإحدى اىل ونظرت,  شديدة ةحبد الهاتف ال م أ غلقت

 املساعدة مهنا تطلب وك منا غريبة
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(3) 

 :: التيه:: 

 موقعه حتديد حياول وهو  البوصةل اىل نظر مث العرشين للمرة اخلريطة ىف النظر محمد أ عاد

 بصعوبة

  الليل ىف خلسة ال سالك عرب لقد

 الفلسطينية  رحف ىف يكون أ ن البد اذا,  مرت عاتسا عدة من أ ى

 خطأ   ما  شئ هناك بأ ن قوى شعور انتابه.. لكن

 الطريق ىف عالمات أ ية عن البحث وأ عياه وخرائطه أ وراقه يرتب ظل

 مبا حدسه تأ كد حىت,  الوقت مرور مع ويزداد يزداد خطأ , ما شئ هناك بأ ن شعوره اكن

  للشك جماال يدع ال

  الصحراء مصت يشق  ارةس ي بصوت فوجئ

 القادم الشئ هية ما يتبني حىت برسعة اختبأ  

 حتمل شارات يضعون جنود حتمل الس يارة رأ ى عندما ظنه ليتأ كد خمبئه من بعينيه أ طل

 شهرية زرقاء لنجمة  ممزي شلك
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 جده منه غضب لكام ينتابه اذلى الشعور ذكل هو اخلوف أ ن طويال زمنا محمد اعتقد

 والهيبة اخلوف بني كبري فارق هناك أ ن حقيقية جتربة خالل ومن أ خريا أ درك لكنه

 اخلوف مع هل حقيقية جتربة أ ول ىه هذه واكنت

 محمد اي السودة وقعتك اي:  اكل هنار عرقه وجرى,  أ وصاهل وارجتفت,  قلبه دقات تسارعت

يه هاحيصل هنا وقفت العربية لو ايترى  اإ

يه فيك هايعملوا حملك مهنم لوحد ايترى  ؟ اإ

  عزميته من ليقوى خمتلف بشلك نفسه خياطب بدأ  

يه جرى  !!أ ولها من هاتعيط!!  والأ كرت موته ىه,  تسرتجل ما!!  يهل اإ

 عن توارت حىت طريقها ىف الس يارة وسارت,   ابدا حيدث مل منه خياف اكن ما لكن

 ال نظار

   املوقف أ بعاد يدرس وبدأ  ,   أ نفاسه محمد التقط

  هدفه عن بعيدا أ لقته كيلومرتات ةبضع ىف فقط أ خطأ   لقد

  الصحراء قلب ىف

 اخلطر يأ تيه أ ين من يدري ال,  جمهول ماكن ىف
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 أ مه علمته كام الكرب وأ دعية أ ايت يردد أ خذ

 العدد يتذكر يعد مل.. ,  الـ للمرة ابخلريطة أ مسك

 !!  مغشوشة اخلرايط حىت:  بغيظ قال

يه هاتعمل!!  محمد اي وبعدين:  الغيظ مبنهتىى اخلريطة مزق  ؟ دلوقىت اإ

  ادلنيا وأ ظلمت الشمس غابت حىت يفكر ظل

 .. الربد عنه تدفع أ ن ههيات لكن,  املالبس مع أ مه وضعهتا اليت الصوف ابلكزنة تدثر

 وال ابلتحديد هو أ ين يعرف ال فهو,  انر يشعل أ ن ابس تطاعته يكن ومل,  قارس الربد اكن

 واخلوف الربد شدة من مستيقظا الليل ىضوق,  النار ضوء يرى أ ن ميكن اذلى من

 الشمس رشوق ينتظر وجلس, الفجر صىل 

 هللا لقدر استسمل

   أ فاكره ينظم بدأ   للشمس شعاع أ ول ومع

 ورقة أ و عالمة وجد ولكام والتأ ين ادلقة مبنهتىى يفتشها وبدأ   احلقيبة من أ غراضه لك أ خرج

,  صنعت أ ين أ و أ غراضه منه ىاشرت  اذلي املاكن عىل تدل أ و هويته عىل تدل لكمة أ و

 بعناية الصحراء ىف ودفهنا مزقها
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 املاكن اإىل يشري ما لك مهنا ونزع ال غراض مثل وفتشها قطعة قطعة مالبسه خلع بعدها

 منه وختلص فيه صنعت اذلي

 هممته من ينهتىى أ ن قبل طويل وقت مر

 ..هللا عىل تولك

  اشارة أ ية علهيا لوحة أ و عالمة أ ية دجي أ ن حياول,  هدى غري عىل الصحراء ىف يسري وبدأ  

 ال فق ىف هل يلوح أ مل وال,  يقل واملاء ينفذ طعامه بدأ  

 ..والثالث..  والثاىن..  يوم مر

 أ حد الجيده حىت الرمال ىف دفنه شئ منه نفذ ولكام

 ينقذه ما جيد لعهل الصحراء ىف السري من بدا جيد مل لكنه,  متاما واملاء الطعام انهتىى

,  الشمس ية النظارة مث,  الساعة مث,  معه املتبقية وأ غراضه حقيبته ودفن محهل من ختفف

 يشء معه يبق ومل

 عىل نفسه وأ جرب الشمس من ليحميه رأ سه عىل ووضعه مقيصه وخلع,  جيف جسمه بدأ  

 السري

  واجلوع والعطش واالإعياء التعب من اهنار لكنه
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  الهالك ش بح هل والح, ال رض عىل سقط

 متاما مقاومته اهنارت

 بعيد من قادم س يارة صوت يسمع انه اليه خيل,  وعيه يفقد أ ن وقبل

 مظمل برئ قاع ىف وسقط, الهنار ضوء عينيه من ضاع
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(4) 

 :: القرد:: 

,  وهجه عىل متسح انمعة يد., وهجه عىل تتساقط الذليذ املنعش البارد املاء من قطرات

 .. ابلـ يتحدثون ونساء رجال,  متداخةل كثرية أ صوات

 ! العربية

 حيدث اذلي وما موقفه يتبني أ ن يس تطيع حىت مغمضتني عينيه أ بقى

  تأ خران..  نرحل أ ن البد حبيبىت.ليليان:  ابلعربية يقول رجل صوت

  الصحراء ىف نرتكه أ ن ميكن ال.يتحرك بدأ  .. موىش انتظر:  ليليان

 اجليش معسكرات أ حد من هارب جمند أ و,   لص أ نه مظهره عيل يبدو..حبيبىت:  موىش

  القريبة

 كثريا  الفكرة أ جعبته لقد نفسه ىف محمد ابتسم

 لص أ نه عليه يبدو ال:  ليليان

  املال يعىن والوقت,  املاكن هذا ىف طويل وقت أ ضعنا..  حبيبىت:  موىش

 للمدينة فقط أ وصكل أ ن اتفقنا لقد,  هذا عىل نتفق مل
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 .. ببطء يهعين  يفتح محمد بدأ  

  عسكرى زى ترتدى اكنت,  مترضه اكنت الىت امجليةل الفتاة وجه.. رأ ه ما أ ول

 ..ملحوظ بشلك ابرزتني وأ ذنني غليظة شفاة ذو  دممي وجه الصورة ىف دخل

 البعيد الزمن من ذكرى قلبه ىف أ حيت الوجه هذا رؤية

ح أ مام ووقف احليوان حديقة اىل املدرسة مع رحةل ىف ذهب عندما  ساعة القرود دىاإ

 اكمةل

 حسنية يسمهيا احلارس اكن 

 ؟ اجليش من هارب أ و,   لص أ نت هل:  موىش

 فاغتاظ وهزمته املعسكر ىف الكبار الضباط أ حد مع الورق أ لعب كنت,   جمند أ ان:  محمد

 أ هكل وكدت الطريق ضللت مث,   هربت لكنين,  وجسنوىن املعسكر قائد مع واتفق مىن

 القائد مىن س ينتقم وعندها,  للمعسكر الرشطة أ عادتىن والا عىن تبلغوا ال أ رجومك

 أ ى يف  عنده محمد يوظف أ ن عىل ابملوافقه موىش اقناع حتاول الطريق طوال ليليان قضت

 معل

 كبري أ جر يطلب وال كثريه بأ عامل يقوم أ ن ميكن أ نه بفكرة اليه أ وحت عندما جنحت وأ خريا
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 ابلرضا أ قداره محمد وتقبل

  الطعام خمازن أ حد ىف حامل جدعون موىش عند( حايمي افرامي) أ و.  دمحم ومعل

 الغربية املنطقة ىف اجليش ملعسكرات الطعام توريد متعهد هو جدعون مفوىش

 موىش تعلاميت حسب اخملزن عامل من مشددة رقابة حتت موضوع افرامي أ و,   محمد اكن

 الصغري قدمه اإصبع ىف يثق يكن مل اذلى

 طائش بعمل يقوم أ و هيرب ال حىت ليال اخملزن ىف  دمحم حيبس واكن

 أ ن فعمل افرامي فيه وجد اذلى املاكن من القريبه املعسكرات لك ىف يسأ ل فبدأ   موىش أ ما

 واالإعتداء ابلرسقة مهتم أ حدمه التوقيت نفس ىف معسكرات ثالث من فروا ثالثه هناك

 املعسكر قائد عىل

 رقبة حول يلفه جديد خيط. أ عطته نظره وهجة مفن,  املعلومات هبذه كثريا موىش سعد

 املال ىف زايدة أ ى يطلب ال وحىت منه يفلت ال حىت افرامي

 للمعسكرات اذلاهبة الس يارات اىل اخملزن من الطعام نقل هو افرامي معل اكن

 انتقل بعدها,   مويش ثقة بعض يكسب أ ن افرامي يس تطيع أ ن قبل طويةل فرتة ومرت

 النقل س يارات اإحدى عىل كحّمال للعمل

  وذقنه شعره وطال كثريا شلكه تغري أ ن بعد االإرسائيىل اجليش معسكرات افرامي ودخل
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 اخلاصة طرقه عرب هل مزورة هوية بطاقة ابس تخراج موىش قام أ ن وبعد

 افرامي ىف موىش ثقة وازدادت,  شهر بعد شهر ومر

 .. ونصف عام بعد

  املدينة وسط يف الكبري مطعمه ىف دلان ليعمل  للمدينة افرامي نقل موىش قرر

 وخفة وسامته بسبب دخهل من ويزيد للمطعم الزابئن س يجتذب افرامي أ ن موىش أ درك

 واملزاح الالكم عن يكف ال اذلى ولسانه ظهل

 الشقاء هذا لك بعد والرفاهية الراحة من بشئ يشعر قريته محمد غادر منذ مرة ول ول

 معسكرات ىف معهل اس تغل مفوىش,  وأ رسمه اجليش قادة من رواده أ غلب املطعم اكن

 املدينة ىف مطعمه عن ليعلن اجليش

نتباه الفت بشلك بعمهل يقوم افرامي واكن  الزابئن لك من وتقدير حب مسار جعهل مما لالإ

 وسعد افرامي بسبب املطعم وازدهر,  الزابئن ابجتذاب كفيةل املرشقة ابتسامته واكنت

  فيه يفرط أ ن ميكن ال كزن افرامي أ ن وشعر اراالإزده هبذا كثريا موىش

  ويأ خذ الطلبات ويقدم كسايق يعمل فهو عامل من أ كرث أ جرة هل يوفر فافرامي

 املطعم وتنظيف الصحون غس يل ىف يساعد العمل وبعد احلساب
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 :: العرىب احلى:: 

  أ يضا وغادر,   أ غلهبم غادر وقد,  يلونقل  املطعم ورواد الليل منتصف بعد ال ايم أ حد وىف

 صديقته للقاء مبكرا  العمل ىف زميهل

,  سكران اكن لو كام يرتحن اكن,   املطعم اىل  مريبة وحراكته غريب منظره شاب دخل

ليه وقدم,  العصري من كواب وطلب  الباب عن بعيد ركن يف منضدة اىل وجلس  افرامي اإ

 جتاهه ابلقلق شعوره رمغ العصري

 هنا من جيرى مصاب شاب رأ يت هل:  افرامي وسأ ل الرشطة رجال أ حد دخل قليل بعد

 ؟

 ؟ حدث ماذا..  أ حدا أ ر مل,  ال:  افرامي

 أ طلقوا الرشطة رجال و,  اجليش يف قائد س يارة عىل قنبةل أ لقى اخملربني أ حد:  الرشطى

 وأ صابوه النار عليه

 االإصابة رمغ هيرب أ ن اس تطاع لكنه

 رشااب؟ تريد هل.. صعب بعمل يقومون الرشطة لرجا:  افرامي

 افرامي شكر أ ن بعد الرشطى رحل
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 بعيد ركن ىف جيلس ل نه رؤيته الرشطى يس تطع مل اذلى للشاب افرامي ذهب بعدها

عطاهئا وحاول النقود بعض الشاب أ خرج  الإفرامي اإ

 الوعي وفقد,  أ مامه الىت املنضدة عىل هوت  رأ سه لكن

 بدقائق موعده قبل املطعم فأ غلق,  كبرية ورطة عىل مقبل بأ نه عروش افرامي احساس صدق

 لنقل س يارة داخل ووضعه للمطبخ اخللفى الباب من وخرج كتفه عىل الشاب ومحل

 أ حد هل يتعرض أ ن دون الرشطة رجال بني ومر,  جيدا وغطاه املطعم شعار علهيا اخلارض

 فيه يراتب أ و

 العرىب احلى اإىل وصل حىت كبرية مسافة ابلس يارة سار

 تعب حىت كبرية مسافة به وسار كتفه عىل الشاب ومحل,   بعيدا الس يارة أ وقف

 أ نفاسه يلتقط جبواره وجلس ال رض عىل وضعه

 وجه ىف ونظر,  عينيه فتح وعندما,  قليال يفيق الشاب وبدأ  ,  أ حد املنطقه ىف يكن مل

 افرامي

 نهماك من يقفز وجعلته افرامي أ فزعت مدوية رصخة أ طلق

 ال نوار لكن,  الناس يستيقظ أ ن قبل رصاخه ايقاف حماوال الشاب مف عىل يده افرامي وضع

 برمته املوقف افرامي وأ درك,  القريبة البيوت ىف تضاء بدأ ت
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 برشح كفيل هذا لك الهيودية الطاقية يلبس شاب وأ مامه ويرصخ مصاب عريب شاب

 يفهم ال ملن الكم دون املوقف

 يفعل ماذا يدرى ال وهو يتوافدون الناس و تفتح ال بواب بدأ ت

 ندل اي أ ه:  بغيظ الشاب وجه ىف فرصخ,  ابلرعب افرامي وشعر

 خمتلف سالح حيمل مهنم ولك خلفه هيرولون الناس وجد عندما للرايح قدميه افرامي أ طلق

 أ خرى وأ ش ياء,  ساطور,  سكني,  عىص

  أ رضا تسقطه اكدت رأ سه ىف هجهمو  جحرية قذيفة أ صابته حىت قوته بلك جيرى افرامي ظل

 هبا وهرب أ خريا الس يارة اىل وصل حىت نفسه متاكل

يقاف حياول وهو بغيظ أ س نانه عىل افرامي ضغط  بقاىل:  لنفسه وقال رأ سه من ادلم اإ

 ! العرب من الا ومانارضبش,  عليا صباع ميد قدر فهيم حمدش القرود وسط عايش س نتني

 داهيه ىف هايوديىن اكن,   ده الندل من لكه

 نس هيا افرامي ان حىت احلادثة هذه عىل طويةل فرتة ومرت
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 .. ال ايم أ حد صباح ىف

 ىف مطرب ل شهر صاخبة ش بابية أ غنية أ نغام وعىل,   تعود كام معهل ميارس  افرامي اكن

 اقصةر  هبلوانية بطريقة وال طباق يديه بني الصينية وحيمل,   قدميه حيرك اكن ارسائيل

  لعملهم يتجهوا أ ن قبل البسمة وجوههم عىل وترمس الزابئن تعشقها

 اإحدى شاهد عندما جفأ ة توقف لكنه,   القاممة بعض ليلقى اخللفى املطبخ ابب من خرج

  الضيق الشارع مدخل وتسد غريبة بطريقة تقف الرشطة س يارات

 الغلق حممكة الس يارة واكنت,  القيادة مقعد يف  أ حد فهيا جيد مل,   شديد بفضول الهيا اجته

 .. جفأ ة

 املغلقة الس يارة انفذة من( العارشة حواىل ىف) طفل وجه أ طل

 بيحصل الىل ايه هو!  غريبه حاجة: نفسه وسأ ل واملفاجأ ة ادلهشة من للخلف افرامي ارتد

 ابلظبط؟ هنا

 الرشطة س يارة من لتحريره بشدة تدعوه ادلامعتني الفلسطيىن الطفل عينا اكنت

 شابه ما أ و مظاهرة ىف اعتقل قد أ نه افرامي نمخ
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 برسعة للمطبخ عاد مث,   هناك أ حد ال أ نه اطمنئ حىت جيدا الشارع ىف وحبث للخلف عاد

 اىل مرسعا وخرج عتةل وأ خذ ال دراج أ حد فتح مث,  الزابئن مع مشغول زميهل أ ن واطمنئ

 الس يارة ماكن

    متاما خاىل رعالشا أ ن جديد من اطمنئ,   هو كام الوضع اكن

 هناية ىف أ صبح وعندما جيرى الطفل خفرج,  ابلعتةل الس يارة فتح اس تطاع.. هجد بعد

 هتف مث,  احلجر ليتفادى بدهشة قفز اذلى افرامي وجه ىف حبجر وقذف التفت,  الشارع

 الطيبني الناس..  الـ ايبن:  بسخط

 احلادثة ذكرى اليه أ عادت الىتو  منطقية والغري الغريبة احلادثة تكل ىف يفكر افرامي ظل

 ىف نفسك هاتودى كده شلكك,  محمد اي بيتك خيرب هللا:  نفسه حيادث وأ خذ,  السابقة

 نسيت انت, دي املش نقة حلبل تودى الىل العواطف وبالش,  شوية تركز زم ال,  داهية

يه؟ علشان هنا يج انت   ختلص عشان تركز الزم  اإ

 .. شئ خالهلام حيدث مل أ س بوعان مر

 .. ال ايم أ حد ويف
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  كعادته املال افرامي عد,   وغادر احلساب افرامي أ عطى غداءه الزابئن أ حد أ هنىى أ ن بعد

 تغلق أ ن بعد,  الليةل: )  ابلعربية علهيا مكتوب املال وسط زائدة نقدية بورقة فوجئ لكنه

 ).....( العنوان هذا اىل اذهب املطعم

 أ حد يتبعك  أ ال عىل اجيد واحرص  تندم, لن,  تأ ىت أ ن جيب

 (مبارشة قراءهتا بعد الورقة هذه حترق أ ن تنىس وال

 يفعل ماذا يدر ومل ابذلهول افرامي أ صيب

 للمطبخ واجته الصحون محل مث,  قادم زميهل صوت مسع عندما برسعة الورقة أ خفى

 دامرتد اكن حدث مبا مشغول وذهنه الهنار وقىض,   الرساةل علهيا املكتوب الورقة أ حرق

 أ مره؟ ىف يشكون ؟هل أ حد كشفه هل لعبة؟ ىه هل ترى اذلهاب ىف

 .يوم لك مثل زميهل رحل مث,  زميهل مع املطعم أ غلق,  الليل منتصف بعد العمل انهتاء بعد

 بيتا ميتكل ال ال ن اىل أ نه حيث املطعم داخل ينام فاكن افرامي أ ما

  اذلهاب وقرر أ خريا أ مره حسم  ازفةاجمل الفضولية وبطبيعته,   زميهل رحيل من متاما تأ كد

 !!ايه هايعملوىن قال ايقرد يسخطوك ها:  لنفسه قال أ ن بعد
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 ل ال متاما واحطاط احلرص ىف زايدة هيئته من قليال غري أ ن بعد املطبخ ابب من خرج

 أ حد يتبعه

 العنوان اىل وصل أ خريا

 يده تلمسه أ ن قبل جفأ ه الباب فهتح.. الباب ليطرق يده رفع

 يتبعه  أ حدا ال أ ن من ليتأ كد ويسارا ميينا ينظر هل فتح اذلى الشخص وخرج برسعة لدخ

  الباب وأ غلق دخل مث, 

 اىل الباب فتح اذلى الرجل قاده ذكل بعد,   دخلها الىت الواسعة الفاخرة الشقة افرامي تأ مل

 .. كهل رجل خلفه جيلس كبري مكتب هبا جحرة

 منذ,   املطعم زبون أ نت..أ نت نعم!!   أ نت:  ابلعربية فقال,   وهةل أ ول من افرامي عرفه

 يوميا القهوة وترشب اجلريدة تقرأ   الصباح ىف يوم لك تأ ىت وأ نت شهرين

 :  ابلعربية وقال افرامي عىل ليسمل املكتب خلف من املهيب الرجل قام

 زمان من عليك أ تعرف بدى,   بيك هال

 مىن تريدون وماذا ؟ أ ان أ ين!!   عرىب أ نت..  هه:  المتثييل التخابث من بشئ افرامي قال

 ؟ غراىم موعد هذا اليس  ؟

 الفور عىل افرامي عرفهام اثنان دخل بثواىن بعدها,  مكتبه عىل زرا وضغظ الرجل ابتسم
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 !الرشطة س يارة جسني الطفل والثاىن,  كتفه عىل محهل اذلي املصاب الشاب أ حدهام

 ال ن واحض ال مر أ صبح

  وصبيه؟ الندل!  مني:  بدهشة افرامي

 ؟ اتطمنت هل  !!   مرصى:  بدهشة الكبري الرجل

 ليه؟ كده ومعلتوا ؟ ابلظبط مني انتوا,  ل  :  افرامي

نك حاكيل زايد ملا,   محزة امسى:  الكبري الرجل  العريب للحي ونقلته أ نقذته اإ

 جدا معااي واستندل,   أ يوه:  لزايد ينظر وهو مقاطعا افرامي

  ابيش حاسس ومش الوعى فاقد ش به اكن هو:  تسميب  وهو محزة

 امتحان هياك امعكل الزم اكن..  اتطمنتكل وملا أ راقبك قررت , صار ابليل عرفت وقت

  ايرس وبعتكل..  صغري

 ويش ىف بطوبة ورماين,   متثيلية اكنت يعىن,  أ أ أ ه:  افرامي

 ؟ هان بتسوي وشو انت مني نعرف و نس تفزك بدان كنا ماهو:  محزة

 ابلظبط؟ مني انتوا أ عرف ممكن.. زعمي اي ماىش:  افرامي

 املقاومة من حنا:  محزه
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 عليكوا بدور س نتني بقاىل داان!!   وصلت أ خريا ايااه:  بفرح افرامي

  زايد وبقى الصغري ايرس ورصف محزة أ جلسه

 عفلسطني؟؟ اجيت وليش..انت مني,  حاكيتك ىل احىك:  محزة

 ... ال ن اىل لبدايةا من القصة افرامي هل حىك

 مسعه فامي يفكر محزة اكن... طويةل مصت فرتة تبعها

 عنا؟ وجيت وطنك تركت ليش ؟ حكيتيل ما:  محزه

 فريح عىل أ بواي أ عزم جيت.. برصاحة  برصاحة:  واهامتم ببطء قال مث قليال محمد فكر

..   ايه امنا جلرا,   خليفة اسامعني احلاج بنت زينب,   هاجتوز مجيعا عندمك عقبال أ صىل

 سكرة حتة

 يفرح ييجي ابملرة,   لوحده هنا قاعد ماهو بدل الوحيد ابنه فرح عىل أ بواي أ عزم أ ىج قلت

 بثوابه لكه وأ هو.. معاان

 عافلسطني؟ اجيت ليش:   احلزم من بشئ محزة قال

  اجملاورين من أ بقى عاوز أ صل,  أ صل:  وقال الرجل اذن من واقرتب,  ريقه محمد بلع

 ؟ شو:  بدهشة جلالر 
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 ىف عندان الىل من صالة خبمسميت هنا الصالة اإن ىل قالت أ ىم أ صل:  برسعة يمكل محمد

 ..أ صلــ أ ىج أ ما قلت.بدلان جامع

 هان؟ جابك شو:  صارم بغضب محزة أ سكته

  صدقتنيش ما وحارضتك ال خر من لس يادتك جبت ماان: محمد قال

 ال خر هو وايش:  محزة قال

 أ بواي أ رّجع عاوز: متاما صادقة وبلهجة ديةاجل مبنهتىى محمد

 ؟ أ بوك مني:  ابهامتم الرجل

 الرشقاوي حسن طه الس يد:  محمد

 س نة عرشين  من  الصهاينة جسون يف مرصى أ سري

 يرد ومل متاما ومصت,  شديدة بدهشة محزة حاجبا ارتفع
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 ::ال سري::

 أ ضاءت مث,  وهجه عىل  ادلهشة ارتسمتو  أ مامه اليت السطور عىل بعينيه  محزة مر

 !حصيح حاكه اليل لك:  كبرية اجعاب ابتسامة مالحمه

 وال خبار ابلتقارير موثق الىل وهاد,  حصيح نعم:  أ مين ابو قال

 !!هالس نني لك بعد هان اىج وابنه:  محزة

 ؟ والصورة:   بلهفة قال

 ال وراق بني حملمد فوتوغرافيه صوره اىل أ مين أ بو يشري

 هوا اه.. هوا:  ابرتياح محزه يبتسم

 ؟ لعندمك وصل كيف:  أ مين أ بو

 برسعة املعلومات لك أ طلب خالين الىل وهادا بيه مجعنا,  هللا من بتوفيق,  قدرا:  محزه

 ! كتري غريب... غريب ايش وهللا

 !!صهيوين ضابط عرش س بعة

 احملامكة أ وراق بتقوهل الىل هادا:  أ مين أ بو
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 !!وحده صالبا هامج:  محزة

 أ رسوه وبعدها,  وحده ابلعملية وقام احلدود عرب,  اها:  أ مين أ بو

 بعملية ويقوم,  احلدود يعرب خدمته فرتة بيقيض جندي خييل الىل السبب هو وشو! ليش

 !!الصهاينة يف,   استشهادية

 الوطن ورشف عادلين الغرية:  أ مين أ بو

 حق أ لف اإهل وهللا:  محزة

 !؟ بعيلته شهدا هدول لك

 الشهدا عيةل بتسمهيم الناس. عندمه القريه ىف:  أ مين أ بو

  عال بصوت الورق محزة يقرأ  

 وشهيد  48 حرب يف متطوع..  الرشقاوي خليل

  الرشقاوى حسن ومحمد الرشقاوى حسن طه

 67 حرب ىف جمندين جحازى سامل وحسني

 شهيدين وحسني ومحمد.. طه عاد

 ؟؟ بتساؤل أ مين أ بو اىل محزه ينظر
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  الرشقاوى حسن خدجيه.. اخهتم زوج  حسني:  أ مين أ بو

 شهيد,  73 حرب الرشقاوى حسن يس أ محد:  محزة يمكل

 !!أ سري...  الرشقاوي حسن طه الس يد,  ال ب مث

 !! عليه بيدور مع:  ابس تغراب محزه

  هالعيهل من أ غرب شفت ما:  الورق محزه يطوى

 اهدينوجم شهدا الا  بتجيب ما بطوهنا عيهل:  أ مين أ بو

 جيل ورا جيل القضيه راضعني

 ومفهوم طبيعي ايش معهل الىل بيكون هيك:  محزه

  هاد من عايش بيدلش شلكه...  شلكه بس

 !! شلكه كيف:  ابهامتم أ مين أ بو

  مبرص بيحكوا ما ايش عونطجى.. حمتال.. لص... بعرفش:  برتدد محزه

 ايش؟ عىل وانوي:  طويةل مصت فرتة بعد أ مين أ بو

 ده؟بتساع 

  كتري وتدريب خطة وحمتاج.. سهل مش املوضوع لكن,   هدفه هدفنا:  محزه
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  منصور ابراهمي  يشوف  بيحتاج انه بفكر:  أ مين أ بو

 أ فضل بيكون هيك,  التدريب بعد يقابهل  انه بشوف:  محزه

 بدك ما متل:  أ مين أ بو

 النتيجة انتظار ويف,  هللا بركة عىل التدريب ابدأ  

.......................................... 

  أ خرهام عن ذراعيه يفتح وهو املرح شديد بصخب محزه مكتب محمد دخل

 حااااااااامزة مع.......... محزة مع:  محمد

  احللوين الناس مع.......اللك مع

 ( يمكل وهو متوعدة نظرة دامئا املتجهم لزايد نظر)

 وبس احللوين

  القلوب فخيط اذلى محمد أ سلوب من محزة حضك

 جبانبه وأ جلسه واحتضنه عليه سمل

 ! ده معنا اي ايه..ده ايه:  محمد

 ..دلقتوين افتكرتكوا داان
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 هناك محضت داان الوكيل هللا!  ده املدعوق ىف سايبيىن حباهل أ س بوع!!  أ س بوع

 !! ايه وال هيودى أ بقى علشان هنا يج أ ان هو

  ال وامر وتنفذ..  تصرب الزم ماقلتكل:  محزة

 أ مرك حتت..معنا اي ماىش:  بضيق يتهند دمحم

 التدريب تبدأ وا رح هلقيت:  محزة

 كتري أ ش ياء عليه يتوقف راح سؤال أ سأ كل بدي قبل..  بس

 ؟ للمقاومة تنضم بدك والال..  بس أ بوك ترجع حىت هان جيت انت

 . هاوصهل لكن سهةل مش دى أ بواي حاكية ان عارف أ ان.. معنا اي شوف.. التنني:  محمد

 هاوصهل أ كيد

 أ عمل هللا ؟ ايه قد بعد لكن

 معاكوا أ ان الاقيه ما وحلد

 ؟ خوف فش.. يعىن:  محزة

  هللا عىل خلهيا.. مع اي مني خوف:  محمد

 طرح أ لبسهم كنت.. علهيم تس يبىن لو بس دانت
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 هللا بركة عىل التدريب تبدأ وا.. منيح,  طيب:  محزة

 ؟ مني احنا:  محمد

 وزايد انت:  محزة

 !! الندل:  فصاح املفاجأ ة أ ثر وهجه عىل رظه

 سوا..زايد و.. انت: لكامته حروف محزة ضغط

  زايد:  الغاضب زايد محزة اس توقف محمد رحيل بعد

 ؟ محمد مع تتدرب بداكش! ماكل شو

  وهوغاضب بعيدا وينظر املوافقة بعدم رأ سه زايد حيرك

 :  كتفه عىل يده ووضع محزة منه اقرتب

 معنا يكون وبدو طيب ملةز  محمد.. زايد

  لبدله ويرجع مبهمته ينجح بدو.معنا يكون بدوش:  زايد

 لبدله ويرجع:  معىن ذات بلهجه يؤكد
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 :: التدريب وبدأ  :: 

 البرشية ال عني عن البعيد الرسي املقاومة مركز ىف للتدريب اخملصصة الكبرية الساحة ىف

 مرتداين أ طرافها عىل يقفان وزايد ومحمد ال رض عىل كبرية ةدائر  رهمست,  واالإلكرتونية

 التدريب مالبس

 فو الكنغ زايد يعمل ومحمد 

 الشديد واالإس تفزاز ابلتحدى مملوءاتن وعيناه محمد مواهجة ىف زايد وقف

 .. زايد بطن من س نتميرت بعد عىل قبضته وتوقفت ال وىل الارضبة محمد بدأ  

 فكه اىل طريقها وأ مكلت تتوقف مل يده أ ن الا محمد, لفك موهجة أ خرى حبركة زايد جاوبه

 بشده فأ ملته

 أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ ييييييي:  محمد

 !! يهل جبد بتارضب انت ده؟ ايه

 صغار والد مش زالم تدريب ؟هادا ؟هاتبىك ايش:  ظاهرة بكراهية زايد

  انفوىخ ىف اكلو عامىل وانت شوفتك ما ساعة من الوكيل هللا:  بغيظ محمد
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 واحد خندق ىف زمال داحنا  ليه؟ مستنضفىن مش!!  يهل هاي جرى

  واحد خبندق حنكون ما معران:  زايد

 فهيا بينحرق الىل زى مش النار بيشوف والىل.فوق انتوا بس.. ابخلندق احنا

 مفاجئة حركة ل ى متحفزا زايد مواهجا ادلائرة حول ببطء يدور وهو اجلدية مبنهتىى محمد

 حتة لك من حوالينا النار.. بعض زى لكنا:  هبا يقوم

 بهيا ينحرق بكرة الهناردة النار ماطالطوش والىل

 .. الكم..الكم.. الكم: واحض بغضب قبضتيه ويضغط ادلائرة حول يدور وهو زايد

 الالكم غري منكو بناخدش

 حتكوا.... وبعدين..نندحب وحنا,  وتتفاوضوا حتكوا انتوا

 افين حاسس حدا فيش..معاان واقف حدا فيش

 برباعة محمد تفاداها مفاجئة رضبة هل وجه

 ؟ خوانه عىل بتاخدىن ده ايه: محمد

يدكوا وايدى أ هه معاكوا يج ماان ايبين  ابإ

 يعقوب نفس ىف لغرض: يقول وهو اس تفزازا أ كرث اثنية رضبة هل زايد وجه
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 أ حصاهبا الا ال رض عن بيدافع حدا ما

 عنرصى نتا الوكيل هللا!!   ايض عنرصى انت:  بغيظ محمد

 !!لوحدك أ رضك اهنا فاكر تكونش

 يتأ وه وهو زايد فسقط,  اخللف من ركبته يف فنية بطريقة محمد رلكه

 فهيا استشهد ابوجدى..واحد واحد أ هىل دم من رشبت دى ال رض:  ظاهر بغضب محمد

 فلسطني عشان واستشهدوا حاربوا وأ والده,  

 فلسطني مش اسين عشان: بعنف يارضبه وهو صارخا ابس تفزاز زايد

 قدمي ورق عىل ادلقوا أ محر حرب شوية.. تفرقش ما:  برباعة الارضبة متفاداي محمد طار

 س نني من السوس فيه بينخر.همرى

 ... أ ايم 3  الصحرا ىف هتت خالين ده الورق

 .. ال خر وىف

 افرامي بقيت

 معدته ىف بغيظ ورضبه ال خرية اللكمة قال

 أ أ أ أ أ أ أ هه:  بطنه زايد أ مسك
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 :  وقال شديد مبقت اليه رنظ مث

 ال رض ها من هاتكون ما معرك.. سويت همام

 افرامي اي..اي

  بشدة يارضبه وأ خذ فوقه وركب أ رضا وأ سقطه عليه وجهم هبسرتاي محمد رصخ

 تأ بيدة فيك ل روح دي دماغك يف الىل اجلزمة ش يل ايض:  بغل يقول وهو

 : محزة من رهيبة غضب رصخة مسع عندما جفأ ة توقف

  ـــــــــــــــحــــــــــــــــمـــــــــــــــدمــ

ثنان يقف  صامتني أ مامه االإ

 عن زالم لتكونوا كتري حاجات انقصكوا انوا واحض..بس.. زالم بفكركوا كنت:  بغضب محزة

 جد

  امللعب حولني سور نبىن بدان..  هدالك ال جحار كومة شايفني

 احلني.. امللعب ل خر هون من تنقلومه راح

 الواحد احلجر جحم فصدمه امللعب وأ خر ال جحار كومة بني املسافة لبعد محمد ظرن

 ..اسود ايهنار
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 :  متثيىل باكء ىف اس تغرق

 بس حبس خلهيا..  أ شغال بالش.. راسك عىل أ حب..ال

 احلني  بقلكوا:  برصامة وقال منه تفلت اكدت ابتسامة ش بح محزة قتل

 املطةل احلجرة زجاج وراء من صامتا يراقهبام( دوزاي محمد عن التدريب مس ئول) سعد وقف

 محزة وجبانبه امللعب عىل

 : بأ سف رأ سه سعد هز

 !واحد؟ بتدريب مجعهتم ليش..  بعرف ما

  حمهل بغري اجراء

ٌثنني  بيجمتعوش واملاء النار مثل االإ

 يعملوه كيف بيعرفوش.. التأ ديب حىت

تنني املفروض  سوا وينقلوه جحر..جحر حيملوا االإ

ثنني.! عناد..بس.. التأ ديب من الغرض مضبوط عارفني:  ةمحز   بعض من أ عند االإ

 !فاشةل الفكره ؟ رأ يك تغري بداكش:  سعد

 بضيق النافذة عن يبتعد
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 ومصت ابهامتم يراقهبام محزة ويبقى

ثنان سقط  بشده وهيبط يعلو صدرهام وأ خذ مهنكني ال جحار كومة عىل االإ

 االإفرتا منهتىى.. ده ايه.. يأ أ أ أ أ أ أ ه.. أ أ أ أ أ ه:  محمد

 سوا ننقلهم حاجة أ حسن. س نتنا ىف هاخنلص مش كده..ايه بقوكل

 .. بديش:  بعيدا بوهجه يش يح وهو زايد

 ال اللهم ايه هامعل بس,  طايقك مش الغليظ مرصاىن أ ان دا..ابهلل تصدق:  مغتاظا محمد

 اعرتاض

 خنلص خلينا..يال..يال

 قليل زمن ىف جحارال   بقية ونقلوا معه زايد قام..  أ خريا

 مل ت حىت وتكرب تكرب وظلت وهجه عىل تظهر ابتسامة بدأ ت مث..  يراقهبام محزة مازال

 وهجه لك

 الس تائر وأ سدل.. برضا رأ سه هز
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 :: العملية:: 

 .. الزمن من مدة بعد

 بسبب لكن.. ةاملهار  قةل بسبب ليس,  شديدة بصعوبة التدريب فرتة وزايد محمد اجتاز

 والعقاب التأ ديب ىف كثريا يوقعهام اكن اذلى ادلامئ وجشارهام املس مترة مشاحناهتام

  ال خرين الش باب يس تغرقه ما ضعف مهنام ال مر فاس تغرق

 معلية ل ول اخلروج حلظة وحانت

 هممة كتري العملية هاى:  محزة

 االإرسائيلية ابلسجون بأ رسى نبادهل حىت الصهاينة جبيش كولونيل خنطف بدان

 العملية ينفذوا راح احملرتفني ش بابنا من 3

  الس يارة يسوق راح واحد:  هممتمك

ٌثنان  أ نــــــــــــا:  واحد صوت وىف برسعة االإ

 شذرا لل خر مهنام لك نظر

  وال سلحة ال غراض ينقل راح الثاىن:  أ مكل مث الهيام محزة ونظر
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ثنان  هوّ :  معا االإ

  املوقف لرياقب الثالثة من قريب يكون راح واحد:  بضيق وتهند الهيام محزة نظر

ثنان  أ نـــــــــــــا:  االإ

 املؤخرة يراقب اخللف ىف يكون راح الثاىن:  بضيق محزة

ثنان  هوّ :  معا االإ

  عينيه يغطى ينىس وما اللكونيل يقيد راح واحد وابلرجعة:  محزة

ثنان   أ نــــــــــــــــا:  االإ

 املؤخرة يراقب اخللف يف يكون راح الثاىن : محزة ضيق يزداد

ثنان  هوّ :  االإ

ثنني بني عينيه يقلب وأ خذ بغضب املنضدة عىل يده من القمل محزة أ لقى  االإ

 .. ساعات عدة بعد

 ىف الرأ س مطأ طأ ي أ مامه وزايد محمد ووقف.. الغاضب اكلليث الغرفة ىف يدور محزة أ خذ

  جخل

 :  ويزبد يرغي وهو اكلرعد بصوت محزة
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 .. كتيري..  هاد ايش

  أ طفال مع ابتعامل أ ان!!   أ طفال

 املهمة فشلت وبسببكوا!!  ايش اتعلمتوا ما..  التدريب هادا لك بعد

 : ال سف منه يقطر خفيض بصوت محمد

 .. غلطة اكنت..عىن غصب طلعت الرصاصة

 ؟ جرمية وال غلطة:  غضبا محزة اش تعل

 !! ةميداني مبهمة لكن.. ابلتدريب وارد اخلطأ  

  عسكرية حملامكة احتولتوا زمانكوا اكن ابجليش كنتوا لو

 ؟ فيمك أ سوي ايش بعرفش

 .. ولك نفرتق:  زايد

 بتنفذ وانت.. ال وامر بعطى الىل هان أ ان.. متك تفتحش:  شديد بغضب محزة قاطعه

 .. ال وامر تطيع كيف بعلمك راح

 مانفذت؟ ليش.. ابالإنسحاب اجملموعة قائد أ وامر صدرت ملا

 .. بدي اكن:  زايد
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  ال وامر بنطيع لكنا بدو هان حدش:  بغضب محزة

  الفجر, صالة قبل وتنهتوا مرات أ ربع ل خره امللعب أ ول من ال جحار تنقلوا ح را..هلقيت

 ابملطعم لعمهل محمد بريوح وبعدها

 وأ خذ ال رض عىل بنفسه وأ لقى هس تريية بطريقة رصخ مث احلجارة كومة اىل محمد نظر

 الكهرابء صعقته مكن ويتش نج ضينتف

 عىل ندمانني.... هلقيت:  مصت فرتة بعد قال مث عنه رغام محزة شفيت عىل ابتسامة خرجت

  معلتكوا

 ... نعم:  معه وردد زايد جبوار محمد وقف

 ؟ بتكرروهاش:  محزة زفر

ثنان  .. نعم:  االإ

  ؟ ال وامر بتطيعوا:  محزة

ثنان  .. نعم:  االإ

  تكواساحم .. منيح:  محزة

ثنان تهند  براحة االإ
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 التأ ديب بتنفذوا.. بس:  محزة أ ردف

ثنان تلقى  ذهول ىف الصدمة االإ

ثنان اعتاد أ ن بعد أ سهل ال جحار نقل اكن املرة هذه  به قاموا ما كرثة من عليه االإ

 !! حاكية ده محزة مع الوكيل هللا:  بغيظ يضحك وهو محمد

 علشاان خمصوص ده الطوب لنا جايب كده شلكه

 !ايه وال هنا غريان مفيش هو

  عليا واحتدفت بلوة!!   هللا أ مر:  بضيق وقال دامئا الصامت لزايد نظر

 هنا أ القيه أ يج مرص ىف الهول أ بو أ سيب

 ؟ ايش:  زايد

 نفىس بلكم.. حاجة وال:  بغيظ يبتسم وهو محمد

 لك وتعمل,  الناحجة ةامليداني للمهامت اخلروج ىف وزايد محمد اس متر..الفاشةل التجربة تكل بعد

 رمغ محزة علهيام فرضها الىت الرشاكة تكل.. رشيكه مع يتعاون و ال وامر ينفذ كيف مهنام

 أ نفهيام

  ملهارهتام متاما محزه اطمأ ن حىت
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 حملمد كبرية مفاجأ ة مبثابة س يكون اذلي اللقاء ذكل,   املرتقب للقاء العدة يعد بدأ   مث
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(10) 

 :: للاميض العودة:: 

 يعرفهام ال أ خران واثنان وسعد وزايد محزة ابنتظاره واكن الاجامتعات جحرة اىل محمد دخل

  التعارف مبهمة محزه قام

  أ مين وأ بو  منصور ابراهمي

 عالنيب ابلصالة فل هناران..   وسهال أ هال: يصاحفهام وهو محمد

 معلية عشان دي لمةال ترى واي,   هللا شاء ان احلرم يف متجمعني:  يمكل وهو محمد جلس

 اتنية؟ حاجة عشان وال جديدة

 وهيك هيك:  اببتسامة محزة

 !ايه وال قربنا!!  ايه:  بلهفة محمد هل نظر

  التدريب من اس تفادتك مدى عىل بيتوقف هيدا:  محزة ابتسم

 العجب هتشوف هللا وبعون,  بس انت هللا عىل اتلك:  محمد

 ابخلرب؟ بلغكوا مني أ سري؟ وادلك نا عرفت كيف , قبل نعرف بدان:  أ مين أ بو

 جدي:  محمد
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 !!جدك:  أ مين أ بو

 أ جازة أ ول يف البيت جالنا وزميهل أ بواي دفعة التواب عبد ان حاكيل جدي:  محمد ابتسم

 حصل الىل وحيكيهل أ بواي وصية يبلغه عشان

نصات واس متع رأ سه أ مين أ بو هز ,  تيبةالك  يف  بليلتني حصل الىل قبل:  حييك وهو حملمد ابإ

:  العنرب يف زميلهم  رجب مع بيتلكم وهو أ بواي صوت عىل النوم من التواب عبد حصي

 حاجة يعملوا يقدروا وال,  ايرجب متخافش

 !! دي الليةل يف ايه خربكوا:  فوقهم الىل الرسير عىل من التواب عبد نزهلم

 صوتكوا من اانم عارف مش

 شايف موش نفسك امعل كل قلت ام!! ده املوال يف لسه انتا,  رجب اييس وانت

 وال ايه شايف مش نفيس أ معل,  عابتواب اي يوم لك وبتحرق بيغيل ديم:  بضيق رجب

 يف الىل الظابط وال!!  قدايم ابلقصد نسواهنم بتعملها الىل السافةل احلراكت!!  بس ايه

 بيقتلين نفسه ويعمل رايس عىل وينشن سالحه يرفع شوية لك الىل احلراسة

 حرقهتم من بسفالهتم بيس تفزوان,  متاهمم دا,  رجب اي متخافش كل قلت:  برصامة الس يد

 مننا
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 ان حاسس قليب,  شوية لك ابملنظار متابعين ختليك تبقى ايس يد عليك ابهلل:  رجب

 الرب جييهبا انوي مش ده الظابط

,  خري عىل فاضلينلنا الىل شهر الاكم نعدي خلينا و رجب اي بقى خالص ما:  التواب عبد

 أ يخ اي وشك دور ابقى حراكت بيعملوا وال بيس تفزوك تالقهيم أ ما

 متقلقش:  بيطمنه والس يد قلقان لسه رجب اكن  عاخلدمة يتوزعوا راحيني ومهه  يوم اتين

 عليك عيين هخيل رجب اي

    ابملنظار عليه يتطمن شوية ولك,  القول قد الس يد واكن

 والظابط عندمه ونزل العمود فوق من بتاعنا لعملا طريت شديدة اكنت الرحي ده اليوم يف

 حراكت بيه يعمل وقعد جزمته بيه ومسح وخده خمصوص هل ونزل احلراسة ساب اايه

 بيعمهل الىل ويبطل هيده ميكن الهوا يف طلقتني ورضب سالحه رفع الىل رجب قدام سافةل

  هتويش ماكنش دي املرة بس,  سالحه ورفع مهتدش الظابط لكن

 رجب راس يف اكن

 يلحق عشان بيجري وهو الارسائييل عالظابط انر رضب حصل, الىل شاف ملا الس يد

 اكن لرجب الس يد وصل ما وعىل,  يصيبه معرفش  بعيدة املسافة اكنت بس,   رجب

 الكتيبة بيه ورجع وشاهل,  اتصفى دمه
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 ايه عىل انوي سأ هل التواب عبد وملا,  سالحه وبيحارض بيس تعد اكن الس يد دي الليةل يف

  رجب اتر أ خد راحي:   قال, 

 وخترج شهرين وفاضكل جديد عريس لسه دانت!! عقكل يف اجتنيت انت:  التواب عبد

 هنايئ

   أ بوك خاطر عشان,  عروس تك خاطر عشان بالش

 سامع؟..  رقبيت يف دمه,   ابدا هدر يروح ما رجب دم هللا جالل وعزة:  بيغيل وهو قاهل

 رقبيت يف

 حصل عالىل وتقوهل ل بواي تروح أ جازة أ ول يف انك منك بهطال  الىل لك

 فني؟ راح ل بوك أ قول عاوزين!! ده الكم دا!! س يد اي ايه خربك:  التواب عبد

 ال قىص يف ركعتني ويصيل..  العتاب يبوس راح قوهل 

 عرف جدي مبدة وبعدها,  مرجعش ساعهتا ومن عهنا:  قال مث,  معيق نفس محمد أ خذ

 فهيا أ رسوه واهنم معلها الىل العملية خرب

ن بتقول التقارير:  أ مين أ بو ابتسم  حلاهل عسكري ابص هامج وادلك اإ

 وقتل,  النار علهيم وفتح الباص مر بس وانتظر الفجر بعد خصرة ورا مكني هلم نصب

 مصابني والبايق 17 مهنم وقتل الباص هامج وبعدها,  السواق
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 العدد ها لك هيامج حىت خريةاذل يف معاه قرصوا ما زمايهل ان واحض

 عارفه وأ ان أ بواي دا,  اترصف اكن,  ساعدوه ماكنوش لو وحىت:  محمد

 السجن يف قابلته ملا قالوا الىل نفس وهادا:   ابراهمي وحتدث,  لكامته من محزة ابتسم

:  يقول وهو بلهفة اليه وأ نصت,  املفاجأ ة من ادلهشة امارات وهجه وعىل محمد اليه التفت

 اترصفت كنت اذلخرية عطوين اكنوش ما لو

 !! كنت حارضتك هو:  بلهفة وقال محمد هل أ شار

 من ومخسة أ ان أ هرب وقدرت,  السجن نفس يف أ سري كنت:  مؤكدا رأ سه ابراهمي هز

 رفقايت

 همربش ليه وهو:  بتساؤل محمد

 خاص بشلك فهيم هممتة ارسائيل املرصيني ال رسى من معينة مجموعة فيه:  أ مين أ بو رد

 اخلطرين السجناء من وبتعتربمه

 خمصوصة جسون بتفّصلهم اهنا دلرجة

 فشلت لل سف لكن للهروب  حماوالت فيه اكن:  أ مين ل بو شديد ابهامتم يس متع محمد اكن

  فشلت أ رساان لهتريب حماوالتنا حىت, 



 

          61 

 

 ليه؟:  محمد

  بيلعبوا ما االإرسائليني ل ن:  أ مين أ بو

 .. اتىن ملاكن ال رسى ينقلوا.للهروب حماوةل اى يكتشفوا ما ولك

 هاجنح الىل بقى واان: نفسه حيادث مكن وقال االإحباط وهجه عىل وظهر حاجبيه محمد عقد

!! 

 كبرية فيك ثقيت,  بتنجح أ كيد:  مشجعا محزة

  واحدة زنزانة ىف أ بواي مع يسجنوىن ميكن.. ايهلل:  مبرح فقال ثباته اس تعادة محمد حاول

 ..يعدموك أ و:  مؤمل بصدق أ مين أ بو

 ما قبل خليفة اسامعني احلاج بنت أ جتوز نفىس اكن بس أ ان..طيب:  بصعوبة ريقه محمد ابتلع

 أ موت

 املازحة لعبارته الشديد ابلضحك املاكن جض

 كتري خفيف دمك,  الكمه أ سلوب يف وادلك بتش به:  ابسام ابراهمي
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 السجن بنفس موجود انه عرفت ملا:  ال سري وادله عن هل حييك وهو به  محمد عينا تعلقت

 الباص معلية بطل املرصي أ قابل اىن شديد فضول عندي اكن,   حاكيته وعرفت

 العسكري

 اهلم مسموح وغري مشددة املرصيني الارسى من هاجملموعة ضد الاجراءات اكنت لكن

 من  ال وامر بيقبل وما ممترد اكن,  أ شد هو ضده و,  الفلسطينني ابل رسى ابالختالط

  الانفرادي العزل يف الوقت أ غلب واكن,  الصهاينة

  دقائق مخس قابلته طويل صرب وبعد,  السجن يف الاخوة وضعها حممكة وخبطة

 ان رمغ العملية هبا قام ليش:  الوقت ها يف بيحريين اكن سؤال عن اجابة أ مسع هيمىن واكن

 ؟ وارسائيل مرص بني وسالم دولية ومعاهدات اتفاقيات فيه

 !! سالم:  الطريقة هبا يلّ ع رد

 جدع اي مربع سالم!  قال سالم قال

  النشان راس نا عىل يلعبوا جنودمه خييل الىل ده ايه سالم

 ويضطر بتنداس وكرامهتا بيهتان بدله عمل يشوف رجب زي واحد خيىل الىل ايه سالم

 ويعيش يتجوز بدله ويروح جيشه خيلص  عشان غيظه ويكمت يسكت
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 جندي قتل عشان نيشان وايخد يرتىق جنس صهيوين من برصاصة ميوت ال خر ويف

 مرصي

 خنلّص ما حلد هاتفضل وبيهنم بينا احلرب ان يه احلقيقة لكن,  جرايد الكم ده السالم

 مننا رسقوه الىل ونرّجع رشمه من ادلنيا

 سالم يف نعيش ممكن بس ساعهتا

 وحنني بفخر وابتسم.. ابدلموع اململوءتني عينيه محمد رفع

 ؟ ايه هانعمل..  ها:  يتهند وهو وقال

 :  يقول وهو املنضدة عىل أ ماهمم ووضعها معه خريطة أ مين أ بو فتح

 بنوهوهلم جديد لسجن س نني أ ربع من اتنقلت ابذلات دى اجملموعة ان بتقول معلوماتنا

 جدا ومعقد حديث بتاعه احلراسة ونظام الصحرا قلب ىف خمصوص

 وفشلت حاولناها ريبهت حماوةل أ خر بسبب طبعا دا

 مغشوشة تكون اوعى.. اتاااىن خرايط:  محمد

 مؤكدة دى املعلومات.. ماختافش ال:  أ مين أ بو ابتسم

 اقتحامه جدا الصعب من ده السجن
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  الرهيبة التعذيب وسائل وأ رشس أ حدث فيه انه غري دا

 اللهب.. مسوه كده علشان

 .. تدخل انك ىه وهممتك

 اللهب قلب

  مضمون يش مايف.. أ نهبك أ حب بس

 .. هناك وادلك يكون ممكن.. يعين

 الصحرا قلب ىف مدفون يكون أ و:  خافتة بلهجة أ ردف مث

 ايه؟ هاتعمل ساعهتا

 :  رهيب بغضب مالحمه واش تعلت خميف ساطع بربيق محمد عينا ملعت

 ه بـــــتــــــار  هــــــــــاخد
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(11) 

 ختلو تكد مل أ نه وبرمغ.. الس تة بني الطويةل العمل اتجلس اس مترت اكملني اس بوعني طوال

 اىل ال حيان بعض ىف تتطور اكنت والىت املعتادة وزايد محمد مشاكسات من واحدة جلسة

 لدلخول االإحاكم شديدة خطة رمس هجيد هجد بعد مجيعا اس تطاعوا أ هنم الا مشاجرات

 . ال رسى وحترير,  اللهب قلب اىل

 املقاومة مجعهتا الىت املعلومات ضوء عىل اخلطة يف متةلاحمل  الثغرات لك وسدوا

 اللهب اقتحام لعملية متهد ال مهيه شديدة أ ولية خطوات مخس تتضمن اخلطة واكنت

 وزايد محمد وانرصاف االإجامتعات أ حد انهتاء وبعد

 !!ابملهمة يقوموا يقدروا الزالم هدوال ان متأ كد..  غريب ايش:  محزة اىل سعد حتدث

 أ كيد : محزة

 !! ادليوك زي بيتشاحنوا ومهه سوا جتمعهم مرص ليش انت:  سعد

 التاىن ىف يؤثر واحد ولك بعض يمكلوا اهنم املفروض..ش باب حامس و غرية هادا: محزة

 عيوبه من ويغري

 بيجمعهم ايش ومايف يشء لك ىف خمتلفني اهنم شايف أ ان بس:  سعد
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 خشصيته من كتري ويغري دزاي ىف يأ ثر فعال قدر محمد ان رأ يك شو:  محزة

 خطواتك من واثق تكون أ متىن:  سعد

 ..بعد فامي

 تعاىل.. محمد:  محزة

 الباب محزة أ غلق,  املكتب غرفة اىل محمد دخل ان مبجرد

 زايد تكره اايك مابدي..محمد:  محزة

 !!بكرهه أ ان:  ابنفعال محمد

 حد أ ى تلوش زةعاو  وماش ية ديلها شايهل الىل العقربة زى عامل الىل هوّ  وال

 كتري صعبة حياة عاش زايد:  جبدية قال مث أ سلوبه من محزة ابتسم

 مات اللك. بصاروخ بيته ورضبوا الهيود كشفوه.. اجملاهدين من نش يط قائد اكن أ بوه

 عرش عنده اكن. ىح غريه ال نقاض حتت لقينا ما. ال ربعة اخواته..جده. أ مه.أ بوه.

 قلبه ىف النار يطفى وال. جراحه ىيشف بيعرف ماحدا اليوم حىت..س نني

 الهندي ال فالم من أ لعن دا!! دي املأ ساوية ادلراما ايه:  تهند مث طويال محمد مصت

 الفلسطينيني من كتري حال هادا:  محزة
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 عدل عالبدل ونرّوح أ بواي وأ خد املهمة هاخلص أ ان.. مع اي ال:  محمد

 ؟ محزة مع اي اتنية حاجة:  مقعده من محمد هنض

 زايد أ خوك عىل ابكل دير.. نعم:  زةمح

 معا يتحداثن وايرس زايد بوجود ليفاجأ   الباب من خرج مث,  محمد ابتسم

 ! الُكر بتلمعوا ؟ هنا ايه بتعملوا ؟ وطمطم بويج!!  مني:  مبرح محمد
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 :: ال وىل اخلطوة:: 

 كتائب يف املعلومات سالح طريق عن العمل فريق دلى املتوفرة املعلومات مكية رمغ

  السجن داخل من ادلقيقة املعلومات من مزيد اىل حباجة اكنوا أ هنم الا  املقاومة

 ..وغريها الطعام مواعيد,  احلرس وردايت تبديل جدول,  احلراسة نظام مثل

 ادلاخل من السجن قلب اىل ادلخول عىل تعمتد ال وىل اخلطوة اكنت هذا أ جل من

 ال وىل املشلكة ىه هذه واكنت

 بذاكء حيلها أ ن محمد واس تطاع

 بأ ن  اللحظة هذه حىت عنده يعمل مازال اذلى جدعون موىش يغري أ ن اس تطاع فقد

 اللهب لسجن الطعام توريد رشكته تتوىل

 من دفعه ما وبسبب,   جيدة اجليش بقادة وعالقاته اجملال هذا ىف موىش مسعة ول ن

  رشاوي

 لصفقةا هذه عىل احلصول ىف جنح
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 أ جعبت الىت فكرته عىل هل مكاكفأ ة بنفسه املهمة هذه يتوىل أ ن موىش أ قنع فلقد..  محمد أ ما

 للغاية موىش

 الشخصية مبادئه ضد ل هنا أ بدا مالية ماكفأ ت يرصف ال موىش ول ن

  للسجن الطعام توريد معلية عىل يرشف ان الإفرامي مسح

 ك ن والضباط  اجلنود مع اخلاصة اتالصفق ببعض يقوم أ و البقشيش بعض عىل حيصل عهل

 .. وغريها املالبس أ وبعض مخور أ و جسائر هلم يبيع

 ..أ خريا

 اللهب قلب اىل ادلخول محمد اس تطاع

 قريب أ نه يشعر وهو أ بيه اىل وحنينه عيناه تفضحه اكدت.. السجن فيه دخل يوم أ ول ىف

 ..يراه أ ن يس تطيع وال ادلرجة هذه اىل منه

 صغريا اكن أ ن منذ دامئا اعتاد امك مشاعره كبت لكنه

 لهبم وخيلب احلرس أ غلب يصادق أ ن الشديدة وجباذبيته قصري وقت بعد افرامي اس تطاع

 العديدة وخدماته بذاكئه

 اكمريا مالبسه بني خيفى وهو فيه والتجوال السجن اىل ادلخول اس تطاع شهرين وبعد

 شكوكال  يثري أ ن دون املطلوبة ال ماكن أ غلب هبا صور صغرية
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  احلراس مف من يريدها الىت املعلومات لك اس تخراج اس تطاع كام

 ال وىل للخطوة ساحقا انتصارا واكن
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 :: الثانية اخلطوة

 املياة مواسري وماكن للسجن  الهنديس البناء خمطط ملعرفة ماسة حباجة الفريق اكن

نذار وأ هجزة بةاملراق  واكمريات الكهرابء وش بكة والرصف  .وغريها االإ

 .هو ذكل اىل الوحيد والسبيل

 من الصهيوين احلرب سكرتريوزير مكبيوتر من للسجن الهنديس اخملطط من صورة نقل

  الوزارة يف مكتبه داخل

 مطلقة رسية ىف يمت أ ن جيب هذا ولك

 صعوبة أ شد اخلطوة هذه اكنت.و.

 أ مامه اجلالسني وزايد محمد اىل يتحدث محزة اكن

 العملية تتعرض ما حىت اتمة برسية احلرب وزير سكرتري لمكبيوتر الوصول من البد:  محزة

  الكشف خلطر

 ؟ كـــــــــــــــــــيــــــــــــــف
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 بيفتح ما املكتب ابب( , الوزير سكرتري) ليفى ش ميون مكتب اىل ادلخول من البد أ وال

 الوقت نفس يف الصوت وبصمة الكف ببصمة الا

 شد ونقوهل مغناطييس تنومي الراجل ننوم ؟ ازاي نفتحه وده! النيب صالة اي:  دهشةب محمد

 !!املكتب يدخلنا  ونؤمره معاان وانخده ايسني اسامعني زي اللحاف

 حل فيه,  عبقري اي ال:  جبدية قال مث برسعة علهيا س يطر,  محزة من ابتسامة أ فلتت

 صوته وبصامت كفه بصامت وبناخد بيته عىل برنوح,  هيك من أ سهل

 ؟ هاملهمة ينجز بيقدر فيكو مني

 أ نــــــا:  برسعه محمد

 تعود كام ينافسه أ ن س يحاول زايد أ ن يظن اكن.. جعب ىف الصامت لزايد نظر مث

 هاتقوم انت محمد.. منيح:  قال مث  املرة هذه الصمت فضل اذلى زايد اىل محزة نظر

  ابلعملية

 ظهره حتمى راح,  ارةابلس ي منه قريب تكون راح.. زايد

 معك هللا:  وقال محزة تهند

 املرة هذه تورط بأ نه شعور راوده ملاذا ابلضبط محمد يعمل ال
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 محزة الكم ىف االإشفاق لهجة أ بدا تعجبه مل

 زايد عيين ىف املهبمة الغريبة النظرة تكل وال

 الرتاجع يس تطع مل لكنه

  ليفى ش ميون مزنل ىف الباب جرس دق

 خدمة:  مبرح يقول وهو الشهرية املطامع ل حد املمزي الزي يف املتنكر مدحمل اخلادم فتح

  للمنازل التوصيل

  الساخن الذليذ الطعام

 املزنل صاحب ملقابةل لدلخول اخلادم دعاه

 امخلر زجاجات من الكثري وأ مامه ال ريكة عىل جالس ليفي ش ميون فوجد محمد دخل

 ..الفارغة

 الشديد السكر ىف غارقا واكن

  امحلمي صديقه اكن لو كام اليه يتحدث وأ خذ..للجلوس ش ميون عاهد

 القسوة شديد اململ ومعهل لل صدقاء وافتقاده وحدته هل ويصف

 سببا هل يدري ال خفي بقلق احساس عليه وس يطر.. جلس أ ن منذ ابلراحة محمد يشعر مل



 

          74 

 

 عىل يقوى ال فهو لينام جحرته اىل يوصهل أ ن ش ميون منه طلب,  الساعة قرابة وبعد

 قدميه عىل الوقوف

  لقلقه احلقيقى السبب هل اتضح عندما ماكنه من محمد قفز

 رسه ىف يس به فأ خذ.. والتشفي ابلسخرية املليئة زايد نظرة تذكر عندها

 مودعا املزنل ابب خارج اكن.. عليه يرد أ ن ش ميون مه وعندما االإنرصاف ىف محمد اس تأ ذن

 اخلبيث اخلادم من السخرية شديدة بنظرات

 الس يارة ىف املنتظر زايد عن يبحث املظمل الشارع ىف محمد وقف

 زايد..زايد:  خافت بصوت محمد

 داهية ىف هاتوديىن.بيتك خيرب ؟هللا ده فني راح

 اينــــــــدل

 محمد فهيا وقفز ابلس يارة زايد أ ىت

 ندل؟ اي فني رحت:  محمد

 الباب أ مام من الس يارة أ بعد طلب البيت حارس.  ايش:  زايد

 ؟ معلت ايش:  وهجه عىل الظهور حتاول ابتسامة اخفاء حياول وهو قال
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 ابلعافية منه هربت,   حاجة وال:  محمد

 تغلبه زايد ابتسامة اكنت

 اهئ...اهئ.. اهئ:  متثيىل بباكء محمد واس تطرد

 توكر ىف هاروح كنت داان

 ساعة كامن تتحمل قادر كنت ما!!  ايش:  تزداد الىت ابتسامته ليدارى الغضب زايد مثل

 !املهمة لتهنىي

 رووووووووح اياااامع:  عاىل بصوت محمد

 داخل الىل لك و..اجلامع حدا الىل امجلزي( جسرة) يف يربطين اكن.. عرف جدى لو داان

 يتوىض وبعدين  بركة و حمبة ابلبلغة رايس عىل يارضبين يصيل

 رأ سه ىف اكمتلت وعندما,  حاكها الىت  الهزلية الصورة يتخيل وأ خذ بذهول زايد اليه نظر

 الضحك من لمتنعه وضعها الىت واملتاريس احلواجز لك سقطت

 زايد..أ بوي.. أ بوي:  يرصخ وهو محزة عىل ايرس دخل

 !!فيه ايش:  بذعر محزة

 بيضحك:  ايرس
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 !!!بيضحك:  بدهشة محزة

  تس يل ودموعه الضحك من يرتحن وهو زايد ومعه محمد دخل

 جدوى بال الضحك عن يتوقف أ ن حماوال قعدم أ قرب عىل وارمتى

 ؟ محزة مع اي كده عاجبك:  بغيظ محمد

  اتين ده اجملنون الواد مع هاش تغل مش

 جايني واحنا جشرة ىف ابلعربية هايلزق اكن

 جنحت؟ املهمة ؟ سويت ايش: بلهفة محمد وسأ ل,  بزايد سعادته عىل محزة س يطر

  محمد داان.. عيب:  بفخر محمد

 : صغري تسجيل هجاز جيبه من أ خرج

 خساير بدون خرجنا.. هلل وامحلد..مفيش كدة من أ سهل

 الضحك هسرتاي تعاوده خلفه من زايد صوت مسع

  يه يه يه يه:  بغيظ اليه التفت

 رمخ واد انت الوكيل هللا

 والبصامت؟:  محزة
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 زيةالرتاب عىل من أ خدهتم:  وقال  شفاف بالستييك رشيط به كيس جيبه من محمد أ خرج

 مكفوش دول ولو..  الرزل اخلدام وزعت ما بعد والكوابايت

 كيس داخل مخر زجاجة به كيس خيرج وهو احلاوي يفعل كام قلهبا مث ظهره خلف يده لف

 جال جال جال جال:  يقول وهو الشفاف البالستيك من

 لصوابعا وال,  واحض مش الكف يف ومتانني الامتنية خط لو احتياطي,  أ هيه حبالها الازازة

   حاجة وال عقةل انقصة

 بقية بنشوف وبعدين.. اراتح روح هلقيت. هلل امحلد:  قال مث كبرية حضكة محزة أ طلق

 اخلطة

 حضك جعان انت.. ايييييييه.. يهل ايه.. خواي اي ايهلل:  الوقوف عىل زايد محمد ساعد

 اإخلص.. ماتيهل:  غيظ ىف بقدمه ظهره مؤخرة ىف رلكه

.............................................. 

 ..بعد فامي

 محزة أ مام ومحمد زايد جلس

  ابلوزارة ليفى ش ميون معكتب نفوت الزم  هل  :  محزة
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 مضحكة متثيلية بطريقة مبالغة امشزئاز نظرة عينيه من وأ طلت أ سفل اىل شفته محمد لوى

 ؟ البيت كفاية مش!!   اتين ليفي ش ميون!!  اتين:  ابيك بصوت وقال

 أ خرى مرة زايد مف من س يال الضحاكت سالت

 ابستناكر عيناه واتسعت حاجبه ورفع بطيئة أ لية بطريقة رقبته حيرك وهو محمد اليه التفت

 !! ايبين ايه جرى: لثواىن يتأ مهل وأ خذ

 ! الهناردة عالريق(  مزغزغ) حبيتني ابلع انت

 ابظ ده... ينفع ماعدش ده.. كده قبل لس يادتك قلت أ ان:  محلزة التفت

  ؟ غيار قطع ليه ماعندوكوش..خالص

 .فشل لكنه.. حضاكته عىل الس يطرة ابس امتته زايد حاول

 عىل ينقر وهو جاد برفق قال مث,  تغلبه اكدت ابتسامة اخفاء حماوال رأ سه محزة وطأ طأ  

 شغلنا نشوف بدان..  وبعدين؟خلصنا:  املكتب

 ةجدل ركبواهل ابقوا بس.. خالص:  احلوار مهنيا محمد

 ليفي ش ميون مكتب تدخلوا.. منكوا املطلوب:  شديدة جبدية احلديث محزة بدأ  

 معامل يف وصوته لكفه ال صل طبق معلناها الىل والكف الصوت بصامت مس تخدمني

  املقاومة
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 ؟ هناك واحنا علينا طب ولو:  محمد

 موجود يكون هل نسمح راح ما..ابلوزارة موجود يكون راح ما:  محزة

 ؟ هاندحبه ايه:  رقبته اىل ابهبامه يشري وهو مبرح محمد

 املستشفى ندخهل راح.. عبقرى اي ال:  بسخرية محزة

 هانسمه؟.. هأ   هأ   هأ   هأ  :  محمد

 أ كرث بنحتاج ما,  واسهال معوية نزةل بيكفي,  ادلرجة لها املوضوع مابيوصل,  ال:  محزة

  واحد يوم من

 ترابلمكبيو  خبري معاكوا وبيكون املكتب بتدخلوا

 ؟ ده المكبيوتر خبري ومني:  بتلقائية محمد سأ ل

 ادلين صالح أ محد:  وبفخر شديدة بثقة محزه

 صالح أ محد:  ابستناكر وهتف املفاجأ ة أ ثر وهجه عىل وظهر..بذهول زايد عينا تسعت

 !!ادلين

 :  أ مرة صارمة وبلهجة ببطء وردد عينيه ىف محزة نظر

 ادلين..صالح..أ محد
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 اقتناع بال  ولكن,  وطاعة ستسالما ىف رأ سه زايد خفض

 !! ده ادلين صالح أ محد مني:  ومهس بفضول زايد أ ذن عىل محمد مال

 صاحيب:  هامسا زايد

 النىب صالة كسبنا!! صاحبك:  أ مل خبيبة محمد رد

 العرىب الوطن ىف مكبيوتر خبري أ فضل ادلين صالح أ محد:  محمد فضول عىل محزة أ جاب

 معركوا من اتقريب معره هوحصيح,  لكه

 االإنرت عىل االإرسائيىل اجليش مواقع من كتري خرب,  حمرتف هاكر لكنه:  بفخر أ ردف مث

 نت

 هالعملية ىف يشارمك راح

 !! غريه حدا مايف:  ابعرتاض زايد

 جوه من قوي اسود دانت.. عليك ايابي:  محمد

 اايه بدان اليل دوايخ المكبيوتر يقتحم بيقدر منه أ فضل زملة فيش:  اعرتاض أ ى محزة أ هنىى

 عليه يدل أ ثر أ ى يرتك ما بدون

 املهمة من ينهتىي ما بعد وتطلعوه ليفي ش ميون مكتب داخل للمكبيوتر توصلوه,   هممتمك
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 ؟  الوزارة هاندخل وازاى:  بتساؤل محمد

 :  بدهاء يقول وهو للوراء بظهره محزة عاد

 احنا هممتنا..  هاي
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 الضحك عن ميتنع أ ن جاهدا حاول اذلى زايد يقودها الىت الس يارة يف عةبرس  محمد ركب

 ؟ فاتت الىل املرة زى هاتعميل انت يهل؟؟ ايه جرى:  محمد

 عينك حنطور عىل هاخدك وهللا..  مرة لك مش الااا

 ده بترشبه الىل الهباب وبطل كده اتعدل

 ؟ سويت شو:  زايد

 ال لك سلمت... حاجة وال:  محمد

 ؟ أ لكه يعىن : زايد

 للخدام اديته أ ان..  عرفين ايش واان:  محمد

 ؟ أ لكه ما انه وافرض:  زايد

 عياقة؟ ابلتليفون دليفري طالب أ ومال,  بومة دانت.. أ يخ اي قرك عىل ايابي:  محمد

 احلي محله من السحتوت بيطلع دا! دفعها الىل والفلوس

 أ لكه انه تطمن ما لعند تستىن الزم اكن:  زايد

 بقه ىف أ أ لكه كامن عاوزين مش.. ايخواي ايسالم:  دمحم
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 جمددا للضحك زايد عاد

 بنفسك وأ لكه انت اطلع ابقى اجلاية املرة:  محمد

.............................................................. 

 ...........عاجل نبأ  ...................

 

  ادلفاع وزارة مقر أ مام نفسه بتفجري تحاريان  قام اليوم صباح من الثامنة الساعة ىف

 الضباط من عرش ثالثة واصابة اثنني مقتل الانفجار عن ونتج

 اخلرب الاعالم وسائل تناقلت هكذا

 .. لكن

 السطور؟ وراء ماذا

 ..متاما الثامنة يف

 يغادروهنا الضباط وبدأ   احلرب وزارة بوابة أ مام الضباط حافةل توقفت

 ضابط زي يرتدي  البواسل املقاومة ش باب احد عن ال رض انشقت احلافةل خلف من

  صهيوين
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 اىل وصل حىت بيهنم وسار وهجه عىل قبعته وارىخ رأ سه وخفض الضباط بني اندس

 امللتف الناسف احلزام فتيل نزع الهيا يصل أ ن وقبل,  للمعادن الاكشفة الالكرتونية البوابة

    ابلشهادتني يمتمت هوو  اخلوف من ذرة أ دىن وال تردد بال خرصه حول

 ابملاكن كبرية فوىض وحدثت الضباط من العدد ذكل واصابة ملقتل أ دى كبري انفجار وحدث

  الوزير سكرتري مكتب فيه يقع اذلى الثالث ادلور ىف

  زميلهم حاملني شديد ذعر حاةل ىف ومه جيرون احلرس من اثنان انطلق

 ادلماء تغرقها ومالبسه الوعي فاقد وهو

 ابالسعاف اتصلوا..  الاسعاف..  الضباط قتلوا.. ارهابيون:  بذعر يرصخون اكنوا
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 ملمر وصلوا حىت.العكيس االإجتاه ىف الثالثة جرى حني ىف...السالمل ابجتاه احلرس جرى

 احلرس من خىل طويل

 للحائط وظهرمه الثالثة وقف

 أ عىل يف الىت  املراقبة اكمريا سفلأ   ووقف.. مدروسة وخبطوات شديدة خبفة زايد وتسلل

 وجنح ومرات مرات جيدا علهيا تدرب بطريقة ابلاكمريا يعبث وأ خذ ل عىل يديه مد..احلائط

 واحد مشهد عىل الاكمريا ىف الصورة تثبيت ىف

 للاكمريا الرؤية جمال عن بعيدا احلائط اىل مستندين الثالثه ليقف زميليه ليصحب عاد مث

 الثانية

 املقصود املكتب اىل وصلوا حىت وهكذا الثالثه مث الثانيه الاكمريا اىل هواجت تركهم

 واحد مشهد عىل متوقفه الاكمريات أ ن يلحظوا فمل املراقبه جحرة ىف املوجودين احلرس أ ما

 الاكمريات عىل مركزة أ عيهنم واكنت حيدث مبا مشغولني اكنوا أ هنم ذكل عىل وساعد

نتحاري للحادث عةمتاب ال ريض ادلور ىف املوجودة  املأ سوى االإ
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 عىل العالج يتلقى املستشفى ىف وقهتا اكن اذلى الوزير سكرتري مكتب غرفة الثالثة دخل

 لن أ نه يطمنئ حىت جيدا املستشفى مدخل يراقب املقاومة أ فراد وأ حد فاسد عشاء أ ثر

 العملية انهتاء بعد الا يغادرها

 ..المكبيوتر هجاز عىل أ محد جلس

 يراقب املمر ىف بعيدا الواقف لزايد نظر  ضيقة فتحة  ومن ابلباب ساكم  محمد ووقف

 أ حد يفاجهئم ال حىت الطريق

 المكبيوتر هجاز اقتحام حماوال املهارة مبنهتىى يعمل وأ محد الساعة ربع مضت

 جنح وأ خريا

 ييجى حد ما قبل خلص.برسعة ايهلل:  بقلق محمد

 عرب أ رسلها مث اخلريطة حيوي اذلى للملف الوصول يف وجنح معهل ىف مندجما أ محد جتاههل

 للملفات نسخة صنع مث,  املقاومة مقر ىف المكبيوتر عىل اجلالس زمالءه أ حد اىل االإنرتنت

 هل وأ رسلها اجلهاز يف ال خرى الهامة

 أ و.. نت االإنرت عىل دلخوهل تشري الىت وال اثر امللفات لك ازاةل عىل برباعة يعمل أ خذ مث

 وترللمكبي اس تخدامه

 !! عاك بتفتح!!  ايه.. خلص ايبىن ايهلل:  صرب بنفاذ محمد
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 بنجاح معهل من أ محد انهتىى

 وضعها اىل املراقبة اكمريات ليعيد عهنم زايد تأ خر,  لكن متاما دخلوا كام الثالثة وخرج

 الطبيعي

 والقتىل املصابني لنقل اإسعاف س يارات عدة جاءت

 ادلماء ىف غارقة ومالبسه للوعى اقداف.. االإسعاف حمفة عىل محموال أ محد وخرج

صاابت املصاابن وزايد محمد معه ركب الاسعاف س يارات احدى ويف  خمتلفة ابإ

 .بعيدا الس يارة ورحلت

 بقوة االإرسائيلية االإسعاف لس يارة اخللفية ال بواب فتحت..  املقاومة مقر ىف

 الاكذبة ادلماء اغطهت وقد االإرسائيليني الضباط زى ىف وأ محد وزايد محمد مهنا وخرج

 محزة واس تقبلهم,  النجاح لعالمة اشارة ىف اهباهمم رافعني غامرة بسعادة الثالثة ابتسم

  أ بدا نهنزم راح ما... هاننترص:  رسيرته ىف يقول وهو وخفرا حبا متتلئ اجعاب اببتسامة

 وهو..ساحرة  ابتسامة اس تقرت.. امجليل الطفويل أ محد وجه وعىل بعض مع انمك طاملا

 التحرك اليس تطيع اكن فقد,  ال رض تلمس تاكد ال وقدميه وزايد محمد كتفى بني محموال

 .متـــــحــــرك كرســـــــــى عىل الا
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 :: الثالثة اخلطوة:: 

 علهيا حصلوا الىت اخلرائط ضوء عىل

 موقع ليصبح....فيه ما بلك اللهب لسجن الطبيعي ابحلجم منوذج بناء ىف املقاومة أ فراد بدأ  

 اس تطاعوا ادلؤوب وابلعمل ابلهنار الليل ومبواصةل...اقتحامه عىل املقاومة أ فراد لتدريب

 اجلاد الفعىل التدريب ليبدأ وا فقط واحد شهر خالل ىف البناء من الانهتاء

 ..أ خريا و

 عدت ومل وجه أ مكل عىل بدوره قام أ ن بعد ال بد اىل افرامي عن التخيل محمد من محزة طلب

 والصعوبة ال مهية شديدة مرحةل وىه. القادمة للمرحةل محمد يتفرغ وحىت اليه حاجة هناك

 كبري وجمهود لوقت وحتتاج

 محزة مزنل من الثاىن ادلور ىف للعيش محمد وانتقل

 من؟ مع

 نومه ماكن حىت.. شئ لك معه وتقامس..زايد مع ابلطبع

 القردى موىش وجه من ريبكث أ هون ابلتأ كيد فهو.. ابلصرب ذكل محمد وواجه
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  ال ثناء تكل وىف

 .. الثالثة اخلطوة تنفيذ ىف التفكري بدأ  

  وزايد حملمد وأ عطاها مكتبه درج من فوتوغرافية صورة محزة أ خرج

 اللهب جسن قائد..معيتاى بن ديفيد اجلرنال:  محزة

  ابالإجرام حافل جسل اهل معيتاى بن اجلرنال

هل الا مصيبه ماىف  التخطيط أ و ابلفعل اما,  وراها وهوا الا مذحبة مايف,  فهيا يد واإ

  سودا بصمة فيه وترك الا وعرضها البدل بطول ماكن يف ما

 منه ينتقم وبدو الا لكها بفلسطني حدا فيش

 وعليه بشدة ممتقع زايد وجه فيجد يلتفت.. أ ذنه جبانب غريب رصير صوت محمد يسمع

 هذاالصوت مصدرة علهيا الضغط قوة من تس تجري وأ س نانه وصفه ميكن ال غضب

  هبا وبيفتخر موثقة 67 بعد املرصيني الارسى حق يف جراميه,  فلسطني وغري:  محزة أ مكل

 ابلسكني وال طفال النساء بذحب بيتباىه اكن..  وغريها وشتيال صربا ويف

  اللهب لسجن قائد عينوه تقريبا ونص عام من

 .... لس ببني هدا
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 اللهب لسجن ابلصحرا بعيد وأ رسلوه النشطة ال ماكن عن وهفأ بعد مس هتدف ل نه:  أ وال

 اهل امحلاية من كنوع

 وهوايته الرشاسة وشديد جدا سادية خشصية انه معروف ل نه , لل رسى تأ ديب:  اثنيا

 وتعذيهبم البرش صيد..  الوحيدة

  كتري مشاغبة ال رسى من اجملموعة ها انو واحض

 .جامدا وهجه فوجد لزايد فتالت..أ خرى مره الرصير صوت محمد مسع

 هو أ س نانه من يصدر الصوت أ ن اكتشف املرة هذه

 وما هيرب عرف حدا ما السجن قيادة فهيا توىل اليل اللحظة من انه املشلكة:  محزة اتبع

 افرامي بقصد...محمد الا.. السجن من يقرب قدر رجالنا من حدا

 جبارة احلربية عقليته.. لكه لهاد ابالإضافه

 الطارئة واملواقف املفاجأ ت مبواهجة عادية غري بدهية ةرسع عنده

 خبطتنا خطرية ثغرة يعترب مبوقعه وجوده

 تتسكر البد هالثغرة

 .. القادمة خطتنا هاي تكون رح..  هيك عشان
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 معيتاى بن اجلرنال اغتيال

 املوقف س يد هو فهيا الصمت اكن طويةل فرتة مضت

  منه مأ خس الىل جييبوا ممكن. قتلناه لو:  محمد

 ؟ مانعرفهوش الىل من أ حسن يبقى مش,  نعرفه وطاملا

,  جسمه مثل مسيك خمه,  متاما عكسه ايزاك اجلرنال مساعده ان بتقول معلوماتنا:  محزة

 شئ أ قل من بيخاف,  جدا همزوزة خشصيته,   التفكري بطئ

 معيتاى بن اجلرنال اغتلنا اذا

  غريه حدا خيتاروا ما لوقت ؤقتةم بصورة ولو ماكنه يتعني راح انه املؤكد من

  وهبالتوقيت

 حمسوبة غري مفاجأ ت أ ى وبدون,  بعمليتنا نقوم رح

 كيف؟ بس

 ولو السجن بيرتك ما!!  أ بدا تركه ما  للسجن قائد صار ما يوم من ل نه جدا صعب اغتياهل

 واحدة للحظة

 .. ابغتياهل العقبة ىه هاي
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  جبارة بقلعة متحصن اايه بدان الىل الهدف

 للكشف العملية تتعرض ما وبدون   نصيده الزم

 ؟ بعرف ؟ما كيف

 متاما صامتني محزة عند من وزايد محمد خرج

  حجره من الرشس الثعبان ذكل اخراج كيفية ىف يفكران اكان

 التدريب أ ثناء حىت ابهلام يشغل ال مر ظل أ ايم ولعدة

لغاء محزة هتديد هو يقلقهام ما أ شد واكن  اخلطوة هذه تنجح مل اذا لكها العملية ابإ

 الفراش فوق من زايد جانب من به أ لقت فكه ىف هائةل رفسة عىل فزعا محمد استيقظ

 .فكه ماساك يتأ وه وهو ال رض عىل من محمد هنض

 عنيفة تش نجية حراكت ىف بساقيه ويرفس انمئ وهو يرصخ زايد فوجد

 علهيا ينام الىت والوسادة وهجه يغرقان وعرقه ودموعه

  عيين من النوم طريت,  خييبك هللا يهل ماتقوم..زايااااد. زايد:  بقوة دمحم هزه

 زاياااااد:  فيه يرصخ

 ابهلل أ عوذ,  ابهلل أ عوذ:  يقول وهو وجلس فراشه من زايد انتفض
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 !! انمي وانت وقلق صاىح وانت قلق: بغيظ محمد

 ؟ ازاى نفسك مس تحمل انت!!  ده يهل ايه

  بقوة وهيبط يعلو وصدره ينتفض وهو االإس تعاذه يردد زايد ظل

 وحش؟ حمل حلمت!!  ايه:  محمد

 بصعوبة نفسه يأ خذ وهو رأ سه زايد هز

 مىش الاكبوس..خالص اهدى..خالص:  محمد

 ميه ارشب:  ماء كوب انوهل

  قليال هيدأ   وبدأ   زايد رشب

 انم ايهل..انم..ابلشفا قصدى...أ  ..ابلسم:  منه  الكوب محمد أ خذ

  ويرجتف برسعة يتنفس ومازال..الوسادة عىل رأ سه زايد وضع

 جنب الزريبة ىف انمي!!  ايه. انمي وانت ترفيس بطل.. ايه بقوكل.. انم..خالص بس:  محمد

 جاموسة؟

 حدوتة؟ أ حكيكل:  وقال برفق كتفه يطرق محمد أ خذ

 بشحوب يبتسم وهو رأ سه زايد هز
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 النىب عىل وصيل.. عينيك مغض..طيب:  محمد

 والسالم الصالة عليه: زايد يمتمت

 ست امسها مجيةل بنت زمان فيه اكن... اكن ايما اكن:  النوم يقاوم وهو حييك محمد أ خذ

 هاااااووم..احلسن

 وشعرة..فضة.. شعرة..القمرة ىف شعرها بتفيل.الرتعة شط عىل قاعدة:  عينيه محمد أ مغض

 هاااااوووم.

 لها بتقول... هاااااوم...النداهة لقت بصت.. هاااوم.علهيا بينده..صوت مسعت.. دهب

 ...شعـــــ وخدي..هااااوووم..امجليل النضيف.. شعرك.. اديين...

ثنان اس تغرق مث  النوم ىف االإ

ثنان صىل أ ن بعد التايل اليوم يف  ..امجلعة صالة االإ

 به اللحاق حياول ومحمد.. مرسعا زايد انطلق

 ؟ فني راحي استىن,  زايد:  محمد

 معي تعال:  زايد
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 اخلطة ها: تفكري بعد قال انهتىى أ ن وبعد ابهامتم لزايد اس متع اذلى محزة اىل ثناناالإ  ذهب

 أ بدا مأ مونة ومش صعبة كتري

 هيك قبل جمربة هاى.. ابلعكس:  حبامس زايد

 !! كيف:  حاجبيه محزة عقد

  الوليد بن خادل س يدان معلها:  شديد حبامس زايد

 لعظميا هللا أ س تغفر:  شديد بغيظ بكف كفا محمد رضب

 أ لية بنادق وال رسيعة س يارات عأ ايمه مااكن الوليد بن خادل:  وقال فابتسم.. محزة أ ما

 النبال عندمه واكن متعادةل اكنت أ ايهمم القوة بس:  زايد

 .. ابتنني أ حضي بقدرش.. كبرية اخملاطرة,  أ نفذها بقدرش.. ولو:  محزة فكر

 .... مننا وحبري  الوقت.... اتين حل فيش:  ابنفعال زايد قاطعه

 هالعملية أ معل مس تعد وأ ان..برسعة نتحرك الزم

 محمد ومعي:  محمد نظراىل مث

 !! ده محمد مني..هه:  السذاجة وهجه عىل محمد رمس

 ؟ الس باك دا
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 ؟ معي انت:  جبدية زايد

 طاقق خمك انت الوكيل هللا:  محمد

 ؟ محمد اي موافق:  محزة

 هللا رسول محمدا وأ ن هللا الا اهل ال أ ن أ شهد..هلل أ مري:  محمد

 ل ىم ابعته ابقى مين يفضل الىل وصيتك.. محزة مع

 :  وابتسم ابجعاب محزة الهيام نظر

 هللا بركة عىل
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نذار صفارات انطلقت  عىل اجلنود أ حد دخل ال ذان يصم بدوى اللهب جسن داخل االإ

 السجن قائد...معيتاى بن اجلرنال

 ؟ ثحد ماذا:  اجلرنال

 احمليطة املنطقة اىل التسلل حياول خشص وجود اكتشفوا احلراري والراصد الرادار:  اجلندى

 للسجن اخلاريج ابلسور

 منصيب توليت أ ن منذ حتدث سابقة أ ول هذه:  بغضب مكتبه عىل من اجلرنال انتفض

 !!حصين من االإقرتاب عىل احلرشات جترأ ت كيف

 به للحاق الطلقات رسيع مدفع وعلهيا مكشوفة س يارة هجزان:  اجلندى

 حاال سأ ىت:  اجلرنال

 ال منية لالإحتياطات خرق هذا.. س يدى عفوا:  اجلندى

 عددمه مك وال وراءه من نعرف ال فنحن

 الفور عىل وسأ ىت الس يارة هجز.. ال مر نفذ: هادر بغضب اجلرنال

  ال مر لتنفيذ اجلندى انطلق
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 اخملرب أ هيا طريقي ىف العرث حظك بك لقىأ   لقد: وبزته أ سلحته وارتدى اجلرنال اس تعد

 ... بك سأ فعهل ما ترى حىت انتظر..ابالإاثرة مليئة ليةل س تكون..

 وراءك ومن أ نت احلرشة مثل سأ طحنك: رشس بربيق عيناه ملعت

  الصيد وقت حان..وال ن:  عارمة نشوى عينيه وىف قبعته ارتدى

 اذلى امللمث محمد تطارد معيتاى نب اجلرنال رأ سهم وعىل اجلنود حتمل الس يارة انطلقت

 اكلرحي قدميه عىل ركضا ينطلق

 محمد حنو مسدسه يصوب وهو خبيثة حضكة اجلرنال حضك

 ... أ وال ركبته عىل النار سأ طلق..ذكل من أ سهل هناك ليس

  متعة أ كرث الصيد يكون هكذا

   أ يضا امللمث زايد يقودها رسيعة انرية دراجة ت ظهر..جفأ ة

 علهيا حيسد برشاقة زايد خلف فقفز جبواره وسارت محمد من ةادلراج اقرتبت

  كبرية برسعة تناور أ ن وتس تطيع الرمال طبيعة تناسب بعجالت  جمهزة ادلراجة اكنت

 مبهارة يقود اكن زايد لكن.. فوقها ومن ادلراجة اإصابة حماوال عديدة رصاصات اجلرنال أ طلق

 الصعوبة شديد أ مرا اصابته جتعل مفاجئة احنناءات وينحىن شديدة
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 تلقى اكدت دفعة ابملدفع ميسك اذلى اجلندى ودفع ماكنه من فقام معيتاى بن اجلرنال جن

 الس يارة من به

 احلرشات أ يهتا سأ قتلمك: جبنون يرصخ وهو الرصاصات يطلق وأ خذ ابملدفع أ مسك

 طحنا حذايئ حتت سأ طحنمك...

 رشاسة تش تد واملطاردة اكمةل ساعة نصف

اثرة أ نعم مل: نفسه ىف يقول وهو ابالإاثرة اجلرنال عينا اش تعلت  هذا دخلت أ ن منذ كهذه ابإ

 العفن احلصن

  الوعورة شديد أ خر طريق ىف زايد احنرف..  جفأ ة

  متعرجة خطوط ىف يسري وهو مبهارة الصخور تتفادى دراجته اكنت

 كرب بسبب وبةبصع تسري اكنت لكهنا.. اجملهزة وجعالهتا قوهتا فربمغ.. اجلرنال س يارة أ ما

 ادلراجة اجتاه ىف بصعوبة املدفع يصوب اكن أ نه حىت وثقلها جحمها

 الس يارة ووراءه..كبرية رملية تبة خلف زايد احنرف

 .. ويسارا ميينا وترتحن نفسها حول تدور الس يارة أ خذت..  جفأ ة

 من هب يلقى أ ن حاول.. انرى طلق رأ سه وىف جبواره ممددا فوجده السائق اىل اجلرنال نظر

 علهيا الس يطرة ليحاول ماكنه ويأ خذ الس يارة
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 فهيا مبن مرات عدة فانقلبت الكبرية الوعرة الصخور تتحمل مل الس يارة جعالت لكن

 مس بقا معدة الرمال ىف حفر ىف خمتبئني اكنوا اذلين املقاومة رجال عن ال رض انشقت

  جندي أ ى وراءمه يرتكوا ومل فهيا مبن الس يارة بنسف وقاموا

  املقاومة ش باب أ يدي عىل معيتاى بن اجلرنال أ سطورة هتتان

  ابلغ حبامس اجلنود هتف

 .......أ كرب هللا... أ كرب هللا..... أ كرب هللا
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 ........الرابعة اخلطوة......

 هلام وأ قاموا حافل اس تقبال زمالؤمه اس تقبلهم.. املقاومة مقر اىل ومحمد زايد عاد عندما

  السادى اجلرنال عىل ابلقضاء حافر  رائع احتفال

 املرعب التوأ م امس محزة علهيام أ طلق الليةل هذه وىف

 مزجعة أ حالم أ و كوابيس أ ية بدون معيقا نوما وزايد محمد انم.. الليةل تكل وىف

 مكتبه ىف وزايد مبحمد محزة اجمتع... التاىل اليوم وىف

لنا ومابقاش طويل شوط قطعنا.. امحلدهلل:  محزة  الكبري الهدف..وبعدها القليل الا اإ

  بقوة قلباهام وانتفض حبامس الشابني عينا ملعت

 وبيتوقف هممة كتري بس.. مهنا ابل صعب مرينا... كتري صعبة مايه القادمة اخلطوة:  محزة

 العملية تأ مني علهيا

 هيد شأ نه من حمسوب غري معل أ ى ل نه حلظة بلك مراقبتنا حتت ايزاك اجلرنال يكون الزم

 كترية شهور وتعب هجد ويروح العملية
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 وحتراكته الكمه ليكون تصنت هجاز فيه وحنط تبعه املوابيل انخد بدان.... يه واملهمة

  مراقبتنا حتت لكها واتصاالته

 وبنترصف عطول بنكتشفه مفاجئ ترصف بأ ى قام ولو

 .. لكها بفلسطني الكرتونيات خبري أ فضل هاملهمة ىف بريافقمك..  هاملرة

 ..صار همام نتحمهل الزم,  املهمة تنجح حىت..بس

 صار همام..فامهني

  هان بيكون هلقيت..بيتأ خر ما هوا

 ما مصيبة ينتظر اكن لو كام بقوة عينيه وأ غلق بكفيه وهجه زايد غطى

 : خافت بصوت يغىن وهو اعتدل مث بتوجس محمد راقبه

 ..  ايلطيف..  ايلطيف.. جاايىل مبصيبة حاسس

 ..ةجفأ   الباب فتح

 ..تقريبا محزة معر ىف خشص ودخل

 جاكيت وضع كتفيه وفوق.. رايضية وقبعة رايضيا حذاءا ينتعل.. الغرابة شديد مظهره اكن

 صغريتني بيدين حقيبة يده وىف أ كاممه يلبس أ ن دون
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 صغري ساعات مفك فوجدها نظره محمد دقق,  صغرية حديدية عصا ظهرت مفه زاوية ومن

 وطارت كتفيه عن اجلاكيت فسقط أ خرهام عن جفأ ة ذراعيه فتح مث مس هترتة خبطوات تقدم

 احلائط جبانب الىت ال ريكة فتلقفهتا احلجرة ركن اىل احلقيبة

 :  مفه ىف مازال واملفك اببتسامة قال

 كتري اش تاقتكل..عيوين...محزة

  الصايغ عامر:  وقال حبرارة محزة عليه سمل

  الكئيب الوجه وذ الرجل.. زايااااد:  لزايد عامر التفت

  وشك؟ من بهترب والفريان الضحك بتكره لساك عيوىن؟ حاكل كيف

 البرش من الفريد المنوذج ذكل ابس تغراب يتأ مل محمد اكن

 : فقال دخل أ ن منذ عنه عينيه حيول مل أ نه عامر والحظ

 !! تصورىن بدك!!  هيك فيا بتطلع ليش..  عيوىن لصغري؟ هالكتكوت مني

 ياملرص  محمد:  محزة

 وجاملها مرص عىل ايعيوين أ أ أ ه..مرصاوي هاااا:  عامر

 :  قال اذلى محزة اىل ليس متعوا املائدة حول ال ربعة جلس
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..  عالسجن بريوح بدري الصبح.. البدل ىف ايزاك اجلرنال فهيا بيكون ليةل أ خر ىه هاليةل

 مع بيسهر يةلوالل .. الليةل الا تبعه احملمول ىف التصنت هجاز لزنرع فرصة قدامنا فيش

 ونرجع فيه التصنت هجاز وبزنرع حيس ما بدون املوابيل انخد بدان.. النجوم مبلهىى أ صدقائه

 حيس ما بدون ايه هل

  فكرة عندي أ ان:  مقاطعا محمد

 مغناطيىس تنومي ننومه.. حاجه أ حسن:  مبرح وأ مكل

 الرساةل يفهم ال محمد لكن ليسكته مبرفقه جانبه ىف زايد لكزه

 ايه؟ ىف... ييييييها:  محمد

 : محمد اىل والتفت ببطء عامر اعتدل

 .. اتركه..عيوين.. زايد

 ...العكل من أ كرت مسيل وهللا.....مسيل..هأ  ....هأ  ..هأ   مرصي فيمل شفت ما زمان من

 البرشية هاملعجزة النا أ جنبت الىل أ مك للست الهتاىن أ قدم بدى..اذلرية هادلماغ عىل هللا اي

 ... عيوىن... زايد:  محمد وبني بينه اجلالس زايد اىل حتدث مث

 !!العبقرى صديقك مثل خطه عندك ما ساكت؟ ماكل شو
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 لهتزأ ىن الفرصة بعطياكش.ال:  وقال ابلنفي رأ سه زايد هز

 حبييب ل هزأ ك الفرصة بستناش أ ان..  وهل..  عيوين:  وهجه يف عامرالالذعة خسرية تفجرت

  حياميكل اليل ولك وأ حصابك اخوانك وهبزأ   وهبزأ ك.. الفرصة ابخرتع أ ان.هزأ ك حبب ملا.

  املعتوه متل مته فاحت هاليل صديقك وهبزأ  :  وبالهة بذهول مفه الفاحت حملمد نظر مث

 لهاليةل تس تعدوا برتوحوا احلني:  يديه بني من محزة ينقذهام

 أ ذن ىف فهمس للباب واجتها ال بهل التعبري ذكل حيمل وهجه مازال اذلى ومحمد زايد هنض

 :  زايد

 !! منني جبتوه.ده؟ زالف لسان أ بو عامر مع مني

 .. المنةل دبة بيسمع هادا اسكت:  ليسكته ذراعه من زايد يدلغه

 بسذاجة حاول عندما ارتكبه اذلى الرهيب اخلطأ   متأ خرا محمد وأ درك فات قد ال وان لكن

  هل والتفت أ س نانه بني من املفك نزع اذلى عامر مع املمزي أ سلوبه يس تخدم أ ن

 املفك نزع.. انبطح:  وصاح املطويني بذراعيه أ ذنيه زايد غطى

 :  يقول وهو الساخرة بنظراته محمد غسل لكنه.هل عامر يلتفت مل
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 املي حنفية من نزلتلهم...س يدى لغراض س يارة من طلعوين...حبيىب عاجشر من قطفوىن

 عيوين

 !!حزين اي هنا جابك والىل انت راسك أ كرس بقوم وال متك بتسكر

 يرصخ جعلته بقسوة شعره من زايد جذب  مث للحظات ساهام فظل,  صدمة محمد أ صابت

  هنا جابين الىل البومة وش ده هو..أ هه..أ هه:  ابنفعال وقال متأ وها

  وقت نضيع بدانش:  اجملادةل محزة اهنىى

 اس تعدوا روحوا

 . نيةل س تني جتك... خواي اي ايهلل:  أ مامه زايد محمد دفع

 تهتزأ   وعايز همزأ   انت لأ ص

 .. النجوم ملهىى يف

 ل خر أ ن من ويضحك مقززة برشاهة يأ لك وهو أ صدقائه وسط جيلس ايزاك اجلرنال اكن

  مفه ميل   والطعام

 واحدة جرعة ىف أ مامه اذلى امخلر ك س رشب
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 حوهل التف.. أ نفاسه التقاط يس تطيع ال وك نه وبدا بيديه صدره وأ مسك عيناه حجظت

 انقذوين..  أ س تطيع ال.....أ أ أ أ ه.... قلىب... برعب يرصخ اكن لكنه..اسعافه اولواوح امجليع

 احلارضين بني طبيب عن البحث ىف امجليع وبدأ   شديد هرج حدث

 طبيب أ ان:  وقال ال شخاص أ حد تقدم

 اسعافه حياول وبدأ  .. املاكن هل أ فسحوا

 ....ال ثناء تكل ىف

 ملهىى مهنا ال وىل الثالثة ال دوار حيتل اليت رةالعام نفس ىف الشقق احدى اىل محمد دخل

 النجوم

 أ مامه مفتوحة املنضدة اىل اجلالس لعامر ايزاك ابجلرنال اخلاص احملمول الهاتف أ عطى

 الصغرية حقيبته

 ؟ سويت شو:  بلهفة زايد سأ هل

 محزة مع قاىل ما زي ابلظبط ساعة ربع بعد ينهتىي مفعولها احلباية... متام لكه: محمد

 ميوت راح ما:  بقلق دزاي
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 وال مفعولها ينهتىي ما وبعد...اذلحبة ل عراض مشاهبة أ عراض بتعمل احلباية اطمن ال:  محمد

 يكتشفها يقدر حتليل أ جدع

 ابدا ينضفوا راح ما الصهاينة معر... ردئ نوع:  يديه بني احملمول عامر أ مسك

 ..جفأ ه

 عامر يدى بني احملمول جرس رن عندما شديد برعب ومحمد زايد انتفض

 متاح غري الرمق هذا: ابلعربية وقال أ ذنه عىل ووضعه والغرور الثقة مبنهتىى عامر تناوهل

 ..رأ سك عىل ابملطرقة أ نزل أ و الهاتف وأ غلق همذاب كن....حاليا

  يكن مل شيئا وك ن بربود لعمهل وعاد احملمول أ غلق

ثنان اليه نظر  بذهول االإ

 اهيةد ىف روحنا.. أ بيض ايخرب:  محمد

 أ مك عىل تصايص مع صغري كتكوت لسه..عليك بدرى:  شديدة بسخرية عامر

 ىف بدلكوا عا بريجعك اسكندراين شلوط بديك أ و..مشغول بكون ملا..  وهل متك بتسكر

 اتبوت

 !!  ايه وال دا امجلالية من فلسطيىن دا... أ بيض ايهنار:  بكف كفا محمد رضب
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  .. هللا وحياة شربا حواري من:  عامر

 ..ل قرع وحسن بطشة س يد مع رشاب كورة ابلعب وكنت:  املرصية ابللهجة أ ردف مث

 !! املرصى ابللهجة ردح  وصلتني ىف نفسك لسه وال متك بتسكر

 !!خالص ايه:  يسأ ل وهو الهواء من محمد فتلقاه ابحملمول اليه أ لقى

 الشغل بيكون هيك...لكبري ملعمل شغل:  الغرور مبنهتىى عامر

 اذلى ايزاك مائدة اىل واجته..اجلارسون مالبس ىف متنكرا مازال وهو امللهىى اىل محمد عاد

 ماكنه اىل احملمول أ عاد.. ال خرى وبيده ماء كوب هل قدم..قوته من بعضا يس تعيد بدأ  

  أ حد يشعر أ ن دون وهمارة خبفة السابق

 .. التايل اليوم وىف

 املقاومة وأ ذان بعيون طحما وهو اللهب جسن اىل البدلة ايزاك اجلرنال غادر

 ... املقاومة أ فراد أ ما

  أ خر جرنال الصهاينة خيتار أ ن قبل ال خرية اخلطوة الإجناز الرسعة مبنهتىى يعملون أ خذوا فقد

 اللهب جسن لقيادة
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 :: ال خرية اخلطوة

 املوقف يدس   هو التوتر وأ صبح الكربى للعملية التنازيل العد بدأ  ..الرابعة اخلطوة هناية مع

 كتيبة ابختيار قاموا قد أ مين وأ بو وسعد محزة اكن حربية معركة ش به اىل التدريب وحتول

 ومسوها,  املرعب التوأ م ابلطبع ومهنم املقاومة ش باب أ فضل من شاب 75 من مكونة

 .. السجن اقتحام معلية عىل للتدريب وذكل,  اللهب كتيبة

 ..لكن

 بعد السجن اىل أ وال ليدخال فقط اثنني اختيار عىل يعمتد التدريب من جزء أ صعب اكن

,  دقائق ثالث من أ قل ىف املودلات جحرة اىل ليصلوا,  الرئييس املنبع من الكهرابء قطع

 يس تطيع حىت املودلات بتعطيل يقوموا وبعدها,  العمل املودلات فهيا تبدأ   الىت املدة وىه

 المالظ جنح حتت السجن اىل ادلخول الكتيبة أ فراد ابىق

 الفيديو بأ لعاب أ ش به التدريب من اجلزء هذا اكن

 دامس ظالم ىف اخملتلفة واملعوقات ابخملاطر ملئ طويل طريق اجتياز هو فاملطلوب

 احملدد الوقت انهتاء قبل لهنايته والوصول
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 معلتوه الىل بيكفى:  بشدة رفض محزة لكن... املهمة هبذه القيام عىل وزايد محمد أ حل

 غريكوا حلدا ةفرص اتركوا....

 ابملهمة ليقوموا حمرتفني اتنني خبتار راح

 املهمة هذه عىل للتدريب اثنني بعد اثنني ابختبار أ مين وأ بو وسعد محزة بدأ  

 محمد حىت احملدد الوقت ىف املهمة ىف النجاح اللهب كتيبة من ثناىئ اى يس تطع مل لكن

 أ يضا ينجحا مل.. وزايد

 يذكر جناح قيقحت  دون طويةل ملدة واس مترالتدريب

 عارف. صعبة كتري املهمة ها:  هلم ويقول الكتيبة جيمع محزة جعل مما...يدامههم الوقت وبدأ  

 تعبتوا انكو

 الوقت نفد اذا..هيك من أ كرت ننتظر بنقدرش. مقيدان الوقت. بوقت حمكومني احنا..بس

  هالطريق ابجتياز ننجح ما بدون

 العملية أ لغى ابضطر

 : املاكن ىف اكلقنبةل محمد انفجر

 !!!! العملية تلغي!!!!    نعم
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 ال خر وىف.. وامجلهورية اجلامعة وبطوةل الليسانس وضيعت  وبدلى أ يم سايب أ ان بقى

 !! العملية نلغي تقويل

 ادلنيا أ هد داان

 جندي هان انت... متك سكر:  اكلرعد بصوت وهجه ىف وانطلق انرية بنظرة محزة رماه

 ال وامر بتطيع.. مثلهم

  رأ سه وطأ طأ   غيظه محمد ظمك

 فلسطيىن معتقل 131 و. . مرصي أ سري 22 معاه. هناك لوحده مش أ بوك:  محزة أ مكل

 املقاومة رجال أ فضل من

 العملية هبا بيحلمش هان حدا فيش

 لو.. اسرتاتيجي اجناز..الصهيوين العدو بقلب طعنة هاي.. فقط أ رسى حترير مش هالعملية

  بيتحقق

 اخليال وقف ماكسب لنا بيحقق

 خلطأ   أ فقدمه وبديش,  ش بابنا أ فضل من شاب 75 فهيا هالعملية.. بس حباكل تفكرش

 ابلتدريب

 مهنم واحد بظفر بضحي راح ما.. ابملئة مئة النجاح نس بة بيكونش اذا
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  املودلات حلجرة الوصول عىل للتدريب يوم أ خر هو.. بكرا

 العملية بنلغي واما.. وبنمكل بننجح اما

  هال رض عبور ىف لتنجحوا واحد يوم قداممك.. للجميع مالالك هادا

 ىف بتنجحوا اما:  معىن ذات بلهجة يقول وهو قوية نظرة عينيه ىف ونظر محمد من اقرتب مث

 الـــــــعـــــبـــــور

 العملية بلغي...أ و
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 اىل والتفت به اخلاص اجلزء من زايد انهتىى معا القرأ ن يقرأ ن غرفهتام ىف ومحمد زايد جلس

 يديه بني املصحف فاحت وهو شاردا جيلس اذلى محمد

 ؟ ماكل شو..محمد..محمد.. دورك.. محمد:  زايد

 ؟ العملية يلغي ممكن محزة مع حصيح هو...زايد اي وهل:  يسمعه مل وك منا محمد

 فهيا بريجعش.. لكمة يقول ملا هجاد أ بو:  بتأ كيد زايد

 رياخل وش اي.. يطمنك هللا:  محمد

 ؟ ده هجاد مني:  بفضول سأ هل

 صديقي اكن..الكبري ابنه.. هجاد الشهيد:  زايد

 الشديد الضيق وهجه عىل وظهر..بعمق محمد فكر

 برسعة مالبسه وارتدى ماكنه من قفز مث

 !! هالساعة برتوح وين:  بدهشة زايد

 التدريب موقع:  ابقتضاب محمد

 !! هلقيت:  بدهشة زايد
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  انت انم.. عاوز مش.. تعاىل معااي تيجي عاوز..راحي راحي أ ان.. هاي بقوكل:  بضيق محمد

 يتدرب الواحد دلوقىت:  وقال الليل من الوقت هذا يف اخلالية التدريب قاعة محمد وصل

 رواقة عىل

 !! ابملشقه املليان هاليوم بعد هلوقت تتدرب بدك!!   مثكل جمنون مشفتش:  زايد

 هنا تدفنوين اما اي.اجنحم حلد اتدرب هافضل:  بعزمية محمد

  معااي؟ انت..  املهم

 !! هبالوقت عاهان جابين شو بتفكر!!..شو:  زايد

 ! زيك جمنون 

 وقت نضيع وبالش ايخواي ايهلل طب:  محمد

 اخليال يفوق ابرصار ابلتدريب اس مترا

 واالإجعاب احلب مبنهتىى الظالم ىف تراقهبام اللتني العينني تكل يلحظا مل أ هنام دلرجة

 مبحمد امجليع وفوجئ.... التدريب موقع اىل اللهب كتيبة ش باب دخل التايل اليوم صباح ىف

 معيق نوم ىف ومس تغرقني ال رض عىل ممددين وزايد

ثنان استيقظ  التدريب لبدء واس تعدا االإ
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ثنان طلب   ووافق الطريق لعبور الفاصل اليوم هذا ىف حماوةل بأ ول يقوما أ ن محزة من االإ

 املهمة وبدأ ت رال نوا اطفأ ت

ثنان وصل هجيد هجد وبعد... حاجز وراء وحاجز... خطوة وراء خطوة  الهدف اىل االإ

  التوقيت هو املهمة جناح ىف الفيصل واكن

ثنان وقف  شديد بقلق النتيجة انتظار ىف الطريق من ال خر اجلانب ىف االإ

 محزة يقوهل سوف ما انتظار ىف وامجليع القاعة عىل الثقيل الصمت هبط

 :  ادلاخيل الصوت مكرب عرب التحمك جحرة من محزة صوت انساب.. جفأ ة

 اثنية وأ ربعون وس بع.. دقيقتان:  العبور زمن

 الفرح من رهيب برباكن القاعة تفجرت

 والقبالت ال حضان وسط ليذواب وزايد محمد عىل بأ مكلهم اللهب كتيبة ش باب وجهم

 الفياضة واملشاعر

 مرات عدة ل عىل يقذفوهنام وأ خذوا زايد وال خرى محمد داهاماح وسط ىف دائرتني كونوا مث

 أ كرب هللا..ابلغة بسعادة وهيتفوا
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 مهنم لك عيون وىف وال حضان الهتنئة يتبادلون التحمك غرفة يف أ مين وأ بو وسعد ومحزة

لئة فرح دمعة ظهرت  متل 

 التحقيق وشك عىل وابت..... الكبري احلمل اقرتب لقد
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 :: احلصن:: 

قتحام معلية عىل جبار تدريب ىف اليوم ابىق اللهب كتيبة ش باب قىض .. اليوم هناية وىف االإ

ثنان اكن مكتبه اىل وأ خذهام وزايد محمد محزة واس توقف للراحة امجليع انرصف  يقفان االإ

 النوم طار حىت... الالكم محزة بدأ   أ ن وما.. التعب من أ عيهنام فتح يس تطيعان ال وهام أ مامه

 والاهامتم الانتباه وحل,  امامت

 اتنية مرة نتقابل راح كنا ان بيعرف ماحدا.. بعدها.. سوا بنقضيه هنار أ خر هو بكرا:  محزة

  ال أ و

 ..حبيتكوا مما أ كرت حدا حبيت ما اين قلمك بدى

   هال رض لتحرير أ مل انتوا

 ..للنرص مثن هحمأ روا يقدموا ومس تعدين القضية بعداةل مؤمنني ايليل متلمك الش باب ولك

 فيمك ما أ فضل أ ظهر اىن هديف  ابلقسوة اعاملكوا أ حياان كنت ل ىن تكرهوىن ايكو مابدي

 .. وصية بوصيمك

 أ صدقاء تظلوا ايكوا بدي..بطريق واحد لك ويصري عابدله محمد ويسافر العملية تنجح ما وين

 احلياة مدى
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 وين بيالقيه لرفيقه حدا يحتاجب  وملا هاملهمة من تكس بوه راح شئ أ فضل ىه الصداقة هاي

 املهمة الا ايش اي يف  تفكروا ال..  تراتحوا الزم... هلقيت اكن ما

.................. 

 .. الليةل نفس من متأ خر وقت يف

 محمد.. محمد:  زايد

  بكرة بالوي وراان.. اختمد.. قلق اي ايه فيه:  محمد

 ؟ املهمة ماتنهتىى بعد معرص ترجع حل حصيح:  زايد

 عليا هاتتجنن أ ىم زمان دا.. ايبىن طبعا:  محمد

 أ ىج هابقى ماان.. ختافش ما ؟ زعلت!   ايه:  جالسا محمد واعتدل زايد مصت

 بدلان تشوف تيجى الزم.. كامن وانت..أ زوركوا

 حصيح هو..مرص ىف صاحيب بواحد بتفكرىن أ صكل,  هانساك ما معرى أ ان..زايد اي عارف

 ..عقليا متخلف اكن

 .. قوى حبهاب بس

ثناء حضك   وصفاء ود ىف االإ
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 للغاية حزينة بدت زايد حضكة لكن

 .........التايل اليوم ىف

 الالزمة وال هجزة املعدات جتهزي ىف امجليع وتسابق... حنل خلية اىل التدريب موقع حتول

 للالكم وقت جيدوا مل أ هنم حىت للمهمة

 ملفاجأ ة وزايد محمد تعرض.. اليوم وسط ىف

 ييييييعيونييي 

 !!كتاكيت اي حالمك كيف

 أ مه؟ عىل بيصايص لسه....املرصاوى؟؟ الكتكوت حال كيف

 الصدمة أ ثر من شديد ببطء خلفهام وزايد محمد التفت

 منه وخنلص نسمه تيجى  رأ يك؟ ايه:  زايد أ ذن ىف محمد ومهس

 كمت تسكر ماتنىس لكن..كتري خفيف دهمم املرصاوية وهللا..  خفيف اي مسعتك:  عامر

 الورديني؟ خديك عىل كفني اتخد بدك وال..

 الراصد أ ما.. الرادار هجاز مع يتعامل كيف بيعرف هو..هباملهمة يرافقمك رح عامر:  محزة

 معه نتعامل كيف منعرف حفنا احلرارى
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 ..الصفر ساعة حانت

 بابش   حامةل احلصن اىل متجهة  خضمة حاوايت ذات للبضائع نقل س يارات أ ربع انطلقت

 وعر طريق ىف قادمه اذلى الصحراء ودليل وعامر وسعد أ مين وأ بو ومحزة اللهب كتيبة

 جيدا يعرفه لكنه.... جمهول طريق اكن.. وطويل وشاق

 الثاىن اليوم هنار منتصف ىف وتوقفت.. وليةل اكمال يوما الطريق ىف الس يارات سارت

 الليل س تائر نزلت حىت أ ماكهنم ىف وبقوا..

  حبرص العشاء صالة امجليع أ دى

 أ قداهمم ويثبت ينرصمه أ ن بقلبه هللا اىل يبهتل مهنم ولك

 .. بعدها

  السجن ابجتاه عامر ومعهم وزايد محمد انطلق

  معهل عامر بدأ   اخلارىج السور من مرت مئيت بعد وعىل

 الكهرابء اكبل اىل يتجهان املقاومة ش باب من شابني ومعه محزة اكن.. اللحظة نفس ىف

 قلب ظهر عن حفظها مت الىت اخلرائط طريق وعن..بأ مكهل السجن يغذي اذلى يسال سا

 ..  بسهوةل الاكبل ماكن اىل وصلوا
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 ووصلهام متناهية بدقة معا وركهبام صغري ارسال وطبق حقيبته من صغري هجاز عامر أ خرج

  جاهزة التوصيالت مجيع وأ صبحت..  س يارة بطارية مع

 املطلوب الاكبل اىل اوصلو  حىت ابحلفر الشابني قام

 ومبساعدته,   امحلراء حتت ابل شعة يعمل الليلية للرؤية منظارا ظهره حقيبة من زايد أ خرج

 االإنسان جلسم احلرارية ابملوجة يشعر ان ما اذلى احلرارى الراصد هجاز ماكن بدقة حدد

  السور فوق املبنية ال براج حلرس تنبيه صفارة يرسل حىت

 مدفعه زايد صوب مهنام مرت مئة بعد عىل مثبت عامود فوق موضوع احلراري الراصد اكن

 ..وانتظر ابجتاهه

 ىف موجات يطلق وهو.. ركبه اذلى اجلهاز بتشغيل عامر فقام.. هلام الاشاره محمد أ عطى

 مرت كيلو 2 قطرها نصف دائرة ىف الالسلىك وأ هجزة الرادار عىل ابلتشويش تقوم الهواء

 . احلصن داخل ىف الالسلىك زةأ هج عىل التشويش واس تطاع

 احلراري الراصد ودمر الطلقات رسيع مدفعه  نريان زايد وأ طلق

 اذلى اخلاريج السور اىل وصال حىت عدوا مرت مئيت يعربان اكلربق وزايد محمد وانطلق

ثنان ومكن... اكمةل أ متار س بعة يرتفع  السور حتت هناك االإ

  احلرارى لراصدا تعطل اىل التحمك جحرة ىف اجلنود انتبه
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 أ حدمه فأ رسلوا..ال براج حبرس االإتصال حاولوا عندما الالسلىك أ هجزة تعطل اىل وأ يضا

 ال مر الإس تطالع

 ..الثواىن يعد وأ خذ ساعته ىف محزة ونظر الثواين يعد وأ خذ ساعته ىف محمد نظر

 ..اللحظة حانت وعندما

 ..ال ن:  محزة قال

  الظالم من حبر ىف لكه املاكن قليغر  الكهرابء اكبل بقطع الشابني قام

 ترهيام ل عني حيتاجان ال أ هنام حىت جيدا علهيا تدراب الىت الظالم لعبة ومحمد زايد وبدأ  

 الطريق

  أ عىل من ابلسور ليتعلق صغري هلب أ خره ىف معلق حببل زايد قذف

ثنان قام   ال خرى الناحية من والزنول برسعة احلبل بتسلق االإ

ثنان وأ صبح  ..احلصن داخل االإ

  ال ثناء تكل ىف

 احلصن ابجتاه ابلتحرك الس يارات بدأ ت

 محمد فعل وكذكل.. حديدية أ سالك قاطع  ظهره حقيبة من زايد أ خرج
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 الكهرابء عنه قطعت أ ن بعد السليك السور ىف مهنا لينفذا فتحة احداث ىف وبدأ  

ثنان نفذ  اذلى املبىن ابجتاه مرت مائىت عرب السجن ساحة ىف يركضان وانطلقا السور عرب االإ

 املودلات جحرة به يوجد

 أ سودين وبش بحني غريبة حبركة السجن ساحة ىف الىت ال براج ىف القابعون احلراس شعر

 الظالم ىف جيراين

 مرتبكة عشوائية بطريقة النار ابطالق احلرس بدأ  

  للمبىن الوصول اس تطاعا الش بحني لكن

 محمد من رأ سه عىل ويةق بارضبة املبىن ابب عىل الواقف احلارس سقط

ثنان صعد  وعياهام ال رىض ادلور ىف احلارسني أ فقدا أ ن بعد اكلرحي الثاىن ادلور اىل االإ

 فعطل الاكراتيه لعبة يتقن اكن اذلى الثاىن الطابق حارس مع فو كنغ مباراة ىف محمد دخل

  الوقت لبعض محمد

  املودلات جحرة اىل هو ودخل احلارس مع يتعامل تركه اذلى لزايد املاكن أ فسح محمد لكن

 غزيرة برصاصات املودلات زايد حطم... ثواىن بأ ربع دقائق الثالث تنهتىى أ ن قبل و وبرسعة

 سابقا علهيا مترن أ ماكن ىف أ طلقها والىت الطلقات رسيع مدفعه من
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 بداخهل املعارك أ صوات سامع بعد املبىن عىل يتوافدون احلراس بدأ  

 اذلى املبىن اىل فورا واجتها احلراسة أ فراد بقية وصول قبل املبىن غادرا الش بحني لكن

  واملعتقلني ال رسى زنزاانت حيوى

  اكلس يل اللهب كتيبة ش باب مهنا ونزل الس يارات وصلت اللحظة تكل ىف

 يج يب ال ر مبدفع وادلاخىل اخلارىج السور بتفجري أ حدمه وقام

 القلوب ىف الرعب وتلقى نماك لك ىف جترى سوداء أ ش باح احلصن ساحة اىل ودخلوا

 الطلقات رسيعة مبدافعهم حصدا ال رواح وحتصد

 واملعتقلني ال رسى زنزاانت مبىن اىل واجتهوا ال براج ىف القابعني احلرس لك بقتل قاموا

 كبري عددمه اكن اذلى الزنزاانت حراس مع املوت يصارعان وزايد محمد اكن.. وهناك

 ملساعدهتام اسباملن الوقت ىف املقاومة رجال وصل

 واقتادومه... طوابري ىف ال رسى ابخراج وبدأ وا الزنزاانت أ قفال دمروا.. احلرس لك قتلوا

 الس يارات ماكن اىل

  حيملونه اكنوا.. التعذيب كرثة من السري يس تطع مل ومن

 فيه من لك وقتلت االإدارة مبىن اىل اثنية مجموعة اجتهت
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 ال خرى ابملباىن فعلوه ام به وفعلوا اجلنود نزل اىل اجتهوا مث

 ..فقط واحد بشئ مشغول اللحظة تكل ىف محمد ذهن واكن

 ؟ وادله أ ين

 التحمك جحرة اىل املقاومة ش باب حراسة ىف عامر اجته

 به اخلاص التشويش هجاز أ وقف أ ن بعد الالسليك بتشغيل وبدأ   التحمك أ هجزة عىل جلس

 ال حىت احلراس اعتاد كام الرئييس ركزامل اىل معني زمن لك السلكية رساالت ابرسال وبدأ  

س تطالع دورية يرسلوا أ و شئ أ ى ىف يشكوا  لالإ

 وحتت املقاومة رجال مبساعدة التأ ديب زنزاانت ىف املوجودين حىت ال رسى مجيع خرج

 مجيعا وركبوا ال ربع الس يارات اىل الش باب حيملها اليت املصابيح ضوء

 سوى وراءمه يرتكوا ومل املاكن تغادر الس يارات قافةل وبدأ ت

 اجلثث

 اجلثث......فقط.

 اىل االإشارة ارسال عىل ليداوم ساعتني بعد الا املاكن يغادر فلن الش باب وبعض عامر أ ما

  أ منة منطقة اىل ال ربع الس يارات تبتعد حىت الرئييس املركز
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 احلصن س يارات من س يارة ىف املاكن املقاومة ش باب من وحرسه هو يغادر بعدها
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 ال ب

 يس تطع مل.. هنا اىل قادمون ومه سلكوه اذلى الطريق نفس ىف ال ربع الس يارات سارت

 طه الس يد يدعى مرصي أ سري عن ويسأ ل السائرة الس يارات بني يتنقل أ خذ.. الصرب محمد

 صلحي ومل... ال ربع الس يارات من فرد أ ى عليه يرد مل معه يسأ ل وزايد.. الرشقاوى حسن

 النطق عن عاجز الس يارات احدى ىف وجلس شديد يأ س متلكه عندها لسؤاهل اجابة عىل

 وال هل يقول ماذا يدري ال جبواره جيلس وزايد..  صدمة أ صابته مكن عينيه متل   وادلموع

 أ مله من خيفف كيف

 :  عليه ينادى أ مين أ بو صوت محمد مسع

 حاال هنا تعاىل.. محمد

 وقفز أ مين أ بو مهنا انداه الىت الس يارة اىل وصل حىت جيرى طلقوان الس يارة من محمد قفز

 زايد ومعه بداخلها

 مكن والشارب اللحية كث.. الشعر أ شعث كهل رجل اىل الكم دون فأ شار.. أ مين ل بو نظر

  حوهل ما يعي ال ك منا شاردا جيلس واجلسم الثياب متسخ س نني منذ حيلق مل

 الرشقاوي؟..حسن..طه..س يدال ..حارضتك:  وقال مليا محمد تأ مهل
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 حىت اليه الرجل ينظر مل بل رد يتلق مل

 ابالإجياب  هل فأ شار املساعدة منه يطلب ك منا أ بوأ مين اىل نظر

 داره يف احلائط عىل املعلقة الصورة يش به أ نه وتأ كد الرجل يتأ مل عاد

 هخدي عىل تس يل ودموعه مبارشة عينيه ىف ونظر ال سود لثامه وخلع منه وهجه قرب

 حوهل معن مذهول أ خر ابجتاه ينظر اكن الرجل لكن

 :  ساعديه عىل يشد وهو بقوة محمد قال

 ما بعد عروسة لسه وىه.. مراتك وسبت,    للتجنيد اس تدعوك س نة 20 من أ كرت من

  بشهرين؟ اجتوزهتا

 أ بدا الرجل يتحرك مل

 :  برفق هيزه وهو خديه تغرق ودموعه مهتدج بصوت محمد قال

 ابنك..ودل خلفت..حس نني محيدة ستال ..مراتك

  بصمت وهجه مالمح يتأ مل وأ خذ محمد بعيين لتلتقي الرجل عيين تتحرك مرة ل ول

 :  الباكء خينقه وبصوت حدود بال وحنني جارف بأ مل محمد

 الرشقاوى حسن طه الس يد محمد..اياب أ ان.. أ ان.. أ يوه
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 دهر وك هنا الصمت حلظات طالت

  محمد وجه يتحسس وبدأ   شديد ببطء املرتعشة يده الس يد رفع

 يرجتف جسده وأ خذ ادلموع من أ هنار اىل فشيئا شيئا حتولت دمعات تذرفان عينيه و

 بقوة ذراعيه ميسك ومحمد بشدة

 ؟ ابىن!!.. محيده..حا..حا:  القلوب ميزق بنحيب و مرتعش بصوت الرجل قال

 !!  د..مـ...حمـ أ ان؟ ابىن

 محمد: بلوعة رصخ مث

  س نة عرشين من ل كرث احلرمان حنان من بفيض واحتضنه رهشع من جذبه

 لكها مالحمه يقبل وأ خذ حمدود ال وحب بشوق وهجه مالمح يتأ مل وأ خذ بعيدا دفعه مث

 عايل بصوت وينتحب يبيك وهو

 والنحيب الباكء عن الكف يس تطيع وال حيتضنه ومحمد

 ..احلاةل هذه عىل اكمةل ساعة نصف

 ياتدرجي  هيدأ   الوضع بدأ   مث

 ورعايهتم املصابني واسعاف ال رسى عىل والرشاب الطعام بتوزيع اجملاهدين ش باب قام
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 . يأ لك مل الس يد لكن

 وجده أ ن بعد يفقده أ ن خيىش وك منا يرتكه ومل ذراعيه بني محمد أ خذ لقد

 ..محيدة.. محيدة: مالحمه يتأ مل وهو جارف حبنان الس يد

 أ مك لكك..أ مك عنني..أ مك وش

 زهيا مجيل..لها طالع وانت.. تريك عرق فهيا أ مك

 حاجة لك مهنا خدت

 الناشفة والراس العند منك وأ خد: بتأ ثر وقال احلوار ىف أ مين أ بو تدخل

 السجن من خنرجك عرفنا ماكنا وصاحبه هو ده لودل ها لوال

 احلب مبنهتىى احتضنه مث حملمد نظر مث بدهشة اليه الس يد نظر

  ويبيك وشعره وهجه يتحسس وهو

 السجن؟ ىف ايه فيك معلوا.. احكييل..اياب قوىل:  دمحم

 مافيش السجن س نني لك نسيت ماشوفتك ساعة من..جسن مفيش.. خالص:  الس يد

 وقليب عنيا مايل دلوقيت غريك
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 وصاحب,  لكها فلسطني يف واد أ جدع,  صاحيب بزايد أ عرفك..أ اب:  لزايد محمد التفت

  صاحبه

 حبرارة عليه الس يد سمل

 سعادته ابتسامة وخفتت,  الفور عىل وفهمها صديقه عيين ىف احلبيسة ادلموع دمحم والحظ

 قليال بأ بيه

 ؟ ؟والبدل وابواي ايه؟ عامةل أ مك:  الس يد

  لكه معرها تستناك عاشت أ يم:  غضبا تقطر بلكامت محمد قال

  ىح وانت أ رمةل عاشت

 رجوعك يف ال مل فقد ما معره جدي

..................... 

  احملدد الوقت ىف االإشارة لتص مل

 ال مر ىف يشكون الرئييس املركز ىف الصهاينة وبدأ  

 متاما اللهب جسن وبني بيهنم االإتصاالت انقطعت

  يرد ال.. السجن قائد محمول حىت
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 ال مر الإس تطالع دورية أ رسلوا

 اللهب جسن اىل ادلوريه وصلت

 .... فقط جثث الا جتد فمل

  فلسطني أ رض عىل ماكن لك ىف الصهاينة جنون جن

 ماكن لك ىف واملطاردة البحث دورايت انطلقت

 أ حد ال من؟ تطارد.. لكن

 بكثري ال وان فات لقد

 شئ أ ى جيدوا مل.. أ حد هناك يكن فمل

 وتزلزهلم..أ عناقهم مؤخرة عىل تدوى نزلت الىت الرهيبة الصفعة جدا متأ خرا الهيود وأ درك

 ..جيدا ومؤمن سابقا معد,  عنيال   عن وبعيد أ من ماكن اىل الس يارات وصلت

 ومالبس وطعام للمبيت ماكن هلم وهجزوا املقاومة رجال من كبرية مجموعة اليه س بقهم

 هوية وأ وراق

  املاكن هذا ىف ليلهتم وقضوا

 احلب بلك فهيا ويتأ مل يتحسسها محمد مالمح اىل ينظر مستيقظا ليلته الس يد وقىض
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 ...........الصباح ىف

 وتبديل أ نفسهم لتجهزي ال رسى مبساعدة املقاومة ش باب وقام....للرحيل دةالع يعدون بدؤا

 هوايهتم يناسب مبا مالبسهم

 أ ش به ابت حىت.... شاربه وتنظمي ذقنه حالقة و شعره قص ىف وادله مبساعدة محمد قام

 الىت البيضاء الشعريات بعض ابس تثناء جده بيت ىف يوم لك محمد الهيا ينظر الىت  ابلصورة

 ابلوقار رأ سه نتزا

  السجن مالبس خلع ىف محمد وساعده

 معيقة حفرا التعذيب س ياط فيه حفرت اذلى أ بيه ظهر اىل نظر عندما لكنه

 عندما خميف بريق عينيه ىف وظهر قوة ىف أ س نانه وضغط كيانه ميل   هائل بغضب شعر

  اكمل بشلك اليرسى كفه حتريك يس تطيع ال وادله بأ ن فوجئ

 الميىن ساقه يف عرجا محمد الحظ قدميه عىل وقف وعندما

 ؟ محمد اي ماكل!!  محمد:  الس يد

 يال...يال...اياب حاجة وال:  حبنان ل بيه ونظر برسعة مشاعره عىل الس يطرة محمد اس تعاد

 نتأ خرش ما علشان
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 سيناء يف الس ياحية القرى احدى اىل متجهني..   هيود ساحئني زي املرصية اجملموعة ارتدت

  س ياحية حافةل وركبوا,  ترفهيية رحةل لقضاء

 أ قرب اىل هبم ليصل معروفة وغري وعرة طرق عرب يقودمه سوف اذلى ادلليل وحارض

  للحدود ماكن

 أ خر لطريق تتجه فسوف الفلسطينيني املعتقلني مجموعة أ ما

    فلسطني داخل اىل

  الفريقني بني الوداع حلظات وبدأ ت

 احلب بلك بعضا بعضهم والعذاب السجن من يةلطو  س نوات مجعهتم اذلين ال صدقاء ودع

 امجليةل واملشاعر

 ىف أ ان.. اياب اطلع:  احلافةل اىل الصعود عىل وادله محمد وساعد... ماكنه اىل فريق لك صعد

 عدل ضهرك

 ابنه اىل يده لميد والتف الس يارة اىل الس يد صعد

 ابلتحرك احلافةل وبدأ ت.... يركب مل محمد لكن

 الزنول من لمتنعه املذهول ابل ب القوية ال ذرع وأ حاطت
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 أ قداهمام عىل وزايد محمد وجبوارها ببطء احلافةل وسارت

 :  مرشوخ وصوته اكلس يل تهنمر دموعه ومحمد

 خلصتش ما احلرب لسه..طويل املشوار لسه....أ رجع هاقدر مش....ساحمين....اياب ساحمين

 ابىن...محمااااااد... محمد:  مصدق غري ال ب رصخ

 بهيا وعدهتا اليل الهدية بعتلها اين ل يم قول:  دمحم

 :  تغرقه ودموعه وحرسة بلوعة ال ب

 محمد....ضنااي... ال.... محماااد

 ل يم قول:   بأ مل محمد وأ مكل صديقه جبوار يسري وهو زايد عيين من غزيرة ادلموع سالت

 وتدعييل تساحمين

 اتين عريس عىل لبنته يدور اسامعني للحاج قول

 اجتوزت خالص أ ين

 ماتسبنيش...محمد اي ال.... محمد..... محمد:  القوية ال يدى يقاوم وهو ال ب

 الليل مايناموش ل خلهيم.... هللا جالل وعزة:  وتوعد بغضب محمد

  قوي غايل...... غايل متنه..ال رس يف اتعذبته اليل العذاب ولك دى عال رض سال الىل دمك
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 ببطء تبتعد فةلواحلا جبانبه وزايد محمد وقف

 ؟ محمد اي ل مك ايه أ قول... محمد:  بلوعة ال ب

 ... لها قول:   بشموخ رأ سه رفع مث.. قليال محمد مصت

 ال قىص ىف ركعتني ويصيل... ل عتاب يبوس راح

 الفراق بنريان احملرتق قلبه أ عامق من ملتاعة رصخة فرصخ.. الرساةل ال ب فهم

 ااااد ـمــــــــــاااااامـــــــــــــــحـــــــــــــــ

  غزيرة دموعه سالت اذلى صديقه صدر ىف رأ سه دافنا ومحمد احلافةل ورحلت

 وحيدا اجلهاد طريق ىف يسري لن ل نه..فرح ودموع صديقه ل مل حزن دموع

..................................... 
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 البداية

 يدس   احلاج مع اي..  هنا اليل اي

 !! عبعاطي:  خبوف يقول وهو أ مه بكف وتعلق برعب محمد انتفض

  محمد اي متخافش:  لتطمئنه رأ سه عىل متسح ويه حبنان ال م قالت

 !!نعم:  ابقتضاب وقال ساقه جير ال ب هل فأ ىت,   املفتوح البيت ابب العاطي عبد دق

 من الصغري سهبرأ   يطل ومحمد,  بوجل حيدث ما تراقب ووقفت محمد بيد ال م أ خذت

 الرمسي زيه يف العاطي عبد أ ىت أ ن بعد قلبه ميل   واخلوف حيدث ما لريى جلباهبا خلف

 داره ابب حىت رشطة ك مني

 نظرات من املطل الصارم الربيق بذكل عيناه اصطدمت عندما ريقه العاطي عبد ابتلع

 ..ـيـ يرضيك وعاميهل محمد من أ ش تكيكل جاي أ ين:  مرتدد بصوت فقال,  الس يد

 طوكل هازز انت الىل وقول املوضوع يف خش ؟ عبعاطي اي ليه جاي:  برصامة قاطعه

 تقوهل عشان هنه حلد ويج بدلتك يل والبس

 الرشكة,  احلاج اياب عارف مانت: ومداهنة بلني وقال ابرتباك ريقه العاطي عبد ابتلع

 عليه تقول الىل ابلسعر ال رض ويشرتوا هاميوتوا,  تسأ ل مبتبطلش



 

          139 

 

 الرشقاوي الس يد ان قاكل حد:  أ وصاهل يف يدب الرعب جعلت نظرة الس يد اليه رنظ

 فاتت؟ الىل النوبة ردي مبلغهتمش انت هو!!  أ رضه من قرياط يف يفرط ممكن

 احلاج مع اي وهللا حصل,  حصل:  همزوز بصوت قال

 ايبعتوكله قالويل  تلفون أ خر ويف,  السعر يف ويزودوا بيا يتصلوا شوية لك بقى مهه بس

 حتدده الىل السعر حتط وانت بياض عىل مميض العقد

 لكها وعالبدل عليك هاتعود واملنفعة,  ترده وحرام جايكل كتري خري دا,,  وافق احلاج اب اي

 هتلهفه الىل السمرسة مبلغ من انت عليك هاتعود قصدك:  ابس هتزاء قال

يه عالبدل هاتعود لكن  مصنع علهيا ويبنوا وجيرفوها روهايبو  الزراعية ال رض ايخدوا ملا ابإ

 ال مراض بلك ويبلهيم عاخللق دخانه يريم

 اخلري عاوزة مش سو انس,  اشعات وهللا,  اشاعات دي احلاج مع اي:  ابس تاكنة قال

  لبدلها

 !! فهيا واقف الىل انت امشعىن,  ابعوا حواليك الىل لك ما وبعدين

 تأ جر فلوس معاك وال,  بعافيتك زرعهات تقدر ال اللكمة دي يف متأ خذنيش يعىن وانت

 علهيا
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 معرك من ابيق اليل مراتح ويعيشوك ديونك ويسدوا ينفعوك الفلوس وخد الكيم امسع

 فلوس تقلهم حمتاجني دول اليومني العيال دا,  يكرب ملا ابنك وينفعوا

 وانت , ايمه فلوس ومعامه وواصةل قادرة انس دول:  هتديد راحئة هبا خبيثة بلهجة قال مث

 وحمتاجك صغار لسه وابنك بطوكل

 يف ما أ عىل ابعتينك ليل قول:  يرجتف العاطي عبد قلب جعل عارم بغضب وهجه اش تعل

 الىل املريي ابلبدةل ههتدين انك فاكر كنت وان,  مبيبعش الرشقاوي الس يد,  يركبوه خيلهم

 أ رضه عشان ايه يعمل ممكن وال الرشقاوي الس يد هو مني متعرفش يبقى,  فهيا بتتحاىم

 البيع وال ال رض سرية جتيب عينك وحسك,  هنا من غور:  وهجه يف هبا ولوح عصاه رفع

 قدايم

 احلاج مع اي حارض,  حارض..  حا:  برعب وقال بشدة العاطي عبد ارجتف

 عــبــعـــاطـــي:  رعبا الس يد صوت مجده أ ن لوال املاكن من ابلهروب مه

 لو:  اكلرعد وبصوت غضبا يش تعل بوجه الس يد فقال,   يتوقف ياكد وقلبه اليه التفت

 ايدي يف مصارينك هاطلع,  طرف عىل هل دست وال ابين من قربت

 ســــــــــامـــــع

 مفهومة غري بلكامت ويمتمت  أ قدامه يف يتعرث وهو أ مامه من العاطي عبد هرب
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 اىل التفت مث,  وسعادة بفخر وادله يتأ مل وأ خذ خطوات بضع وتقدم أ مه يد محمد ترك

 املش تعلتني العينني ذو ال كرب أ خيه مالمح يف عيناه  وتوغلت احلائط عىل املعلقة الصورة

  ابللهب

 كبرية عزة ابتسامة وهجه عىل وارتسمت

 .......................................................... 

 العليل العصارى س ميون ,  ابسقة خنةل كجذع  أ رضه وسط عصاه عىل متكئا  ال ب وقف

 حتهتا وجلس محمد أ حهبا طاملا الىت اليامسني جشرة يتأ مل وهو الناصع ال بيض جلبابه يداعب

  طويةل أ وقاات

  يبتسم و اليه ينظر حتهتا جالسا يتخيهل وأ خذ

 :  أ مامه موجود اكن لو كام حيدثه بدأ  

 أ خر ىف يس ندين القوي ودراعك.. ادلايف حضنك وحش ين..وهل اي وحشتين..محمد اي اياااااه

  احنىن ضهري ما بعد أ اييم

  أ رضه يرسقوا وعاوزين جعزه ويس تغلوا فابوك ويشرتوا بيبيعوا الىل تشوف ايبين فينك

 فيك ويتحاىم أ خوك من ابكل واتخد,  هلم تقف جنيب حمتاجك

 ضنااي اي حضين ىف أ خدك نفيس..أ شوفك نفيس
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 صاحبك مع ورحت لوحدي س بتين ليه دي؟ القسوة ايبين ليه

 محمد؟ اي اتىن هاشوفك... ايترى

 اململوءتني العينني يف ادلموع وحتتبس ال بيض الشارب حتت اجملعدة الهرمة الشفاه ترتعش

 وشوقا حبا

 أ بدا جيبه التفارق قدمية ورقة وأ خرج جيبه ىف يده ال ب وضع

ذا..فتحها   فهيا مكتوب قدمية حصيفة من قصاصة ىه فاإ

 أ بيب تل ىف الضباط اندى ىف ةجديد استشهادية معلية

 العملية منفذي واستشهاد 203 وجرح ارسائييل ضابط 40 مقتل

 .. العملية منفذي حتهتا كتب يبتسامن مجيلني لشابني صورة عيناه تتأ مل الورقة أ سفل ويف

 الرشقاوى الس يد ومحمد الرمحن عبد زايد

 :  يقول وهو الورقة عىل دموعه تتساقط

 ؟ ال خرة ىف اتين فكهاشو  ضنااي اي ايترى

 اجلنة ىف بيه امجعين.....اياااااااااارب

 ؟ القيامة يوم تشفعيل هاترىض.. محمد اي ايترى



 

          143 

 

 ؟ صاحبك مع وتروح اتين هاتس يبين وال

.................... 

 ......مـــــــــحـــــــــمــــــــد.......... مـــــــــحـــــــــمــــــــد

يييييي :  بضيق محمد  ايدي مهتزش,  ييهاإ

 نروح وايهلل بالش ما:  أ سامة

 مبخافش بقى أ ان,  أ نت روح خايف لو:  محمد

 عبعاطي كفاية ما كده؟ فيه تعمل عاوز الىل  الزراعية امجلعية مدير فريد امشعىن:  أ سامة

نه قايل أ بواي:  محمد  السودا السوق يف ويبيعهوهلم الفالحني بتاع الكاميوي بيرسق الىل هو اإ

 الفالحني؟ عن بيدافع اليل عرايب أ محد فهيا هاتعمليل,   دخكل ايش وانت:  امةأ س

  وأ بوك أ بواي مهه دول الفالحني ما,  انت أ هبل اي ايض بس: محمد

نت:  أ سامة يه؟ فيك هيعمل مسكك لو عارف اإ  اإ

ال امجلةل أ سامة يمكل مل   بدقة هدفه وأ صاب انطلق قد الشمروخ اكن وقد اإ

  بيت جدار خلف من يراقبانه ومحمد وأ سامة  فريد رصاخ وارتفع

 كدة؟ معل الىل الش ياطني ابن مني:  رصخ اذلي فريد عىل الناس اجمتع
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 الرشقاوي الس يد ابن الواد,  غريه مفيش:  قائال أ حدمه تطوع

 ويرص خلفه يركض لكه وامجلع يشء يوقفه ال اكلقذيفة فانطلق أ سامة جيد فمل حوهل محمد نظر

 هب الامساك عىل

  

 وفضهل هللا حبمد تـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــت

 

 


